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Custeio de diligências 

No âmbito do UMA, a Resolução n. 57/2016 regulamenta a atividade dos 

oficiais de justiça e dos comissários da infância e da juventude, estabelecendo o modo de 

custeio de suas diligências, estando os valores dispostos em seu Anexo 1. 
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O modo de custeio estabelece valores a serem pagos de acordo com a faixa 

de cumprimento de diligências cumpridas, existindo 5 faixas, conforme abaixo: 

 Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 

Diligências 

cumpridas 

1-40 41-70 71-100 101-130 131-150 

Valor do custeio R$ 

1.233,60 

R$ 

1.619,04 

R$ 

2.004,48 

R$ 

2.389,92 

R$ 

2.775,36 

 

O valor é antecipado ao oficial/comissário conforme a Faixa 1 e, caso 

comprove diligências em quantitativo que atinja as demais faixas, ocorre 

complementação do valor. Para fazer jus ao valor, bastaria ao servidor cumprir quantidade 

de diligências equivalente ao liame inferior. Assim, cumprindo uma única diligência, já 

faria jus ao valor integral da primeira faixa. 

Atualmente, ao cumprir 150 ou mais, recebe apenas o valor restrito da 

faixa 5, entretanto foi informado que existe estudo para ampliação, de forma que, após o 

exaurimento da faixa 5, o servidor possa fazer jus novamente ao valor da faixa 1 e assim 

sucessivamente. 

Enquanto se veja como válida a antecipação do valor de custeio de 

diligência, parece não existir uma equivalência real, caso se opere por estas faixas sem 

proporcionalidade. Assim, um servidor que cumpra 40 diligências teria o valor de R$ 

30,84 para custear cada uma destas diligências. Enquanto, ad absurdum, um servidor que 

cumpra uma única diligência disporia do valor integral de R$ 1.233,60. Por um lado, 

estimula o atingimento apenas do liame inferior de cada faixa, além de estabelecer um 

pagamento não proporcional à atividade custeada. 

No mesmo sentido, ainda que não tenha sido confirmada a existência de 

estudo para complementação das faixas, para aqueles que cumprirem mais que 150 
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diligências, cumpre recomendar que se estabeleça um limite máximo de custeio, dentro 

da razoabilidade (relação entre custo estimado para executar diligência e o valor 

efetivamente pago) e da capacidade orçamentária do TJMA. 




