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Conselho Nacional de Justiça

Autos: RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR - 0001429-31.2020.2.00.0000

Requerente: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 
PARAÍBA

Requerido: RUY JANDER TEIXEIRA DA ROCHA

DECISÃO

Cuida-se de reclamação disciplinar, com pedido de liminar,  formulada

pelo  SINDICATO  DOS  OFICIAIS  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DA  PARAÍBA –

SINDJUS em desfavor do Juiz RUY JANDER TEIXEIRA DA ROCHA, magistrado

atuante na 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande – PB. 

O  reclamante  relata  que,  embora  as  normas  de  regência  e  a

jurisprudência já tenham por diversas vezes reconhecido o direito dos Oficiais de

Justiça ao recebimento antecipado do valor necessário para custeio de diligência

nos  processos  em  que  o  pedido  seja  formulado  pela  Fazenda  Pública,  o

magistrado vem desobedecendo aos preceitos legais e promovendo, com abuso

de autoridade, determinações para o cumprimento das diligências sem a devida

antecipação dos valores devidos.

A propósito, consigna que:

"Dúvidas  não  há,  de  que  o  custeio  das  custas/despesas  com  as

diligências dos oficiais de justiça, quando se trata de necessidade da

fazenda  estadual/municipal,  de  acordo  com  a  legislação  federal,

estadual, com a legislação elaborada pelo TJPB, pelo entendimento

do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ),  pelo  Superior  Tribunal  de

Justiça (STJ), pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e ainda conforme

jurisprudência do CNJ, STJ, STF e TJPB, é de responsabilidade do

Estado/TJPB,  não  podendo,  o  Oficial  de  Justiça,  custear  tais

despesas, permissa vênia" (Id. 3884089).
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Com efeito, relata que o magistrado ameaça os oficiais, em despachos

existentes em diversos processos, com a abertura de apurações administrativas

como  forma  de  burlar  a  determinação  legal  de  antecipação  das  custas

processuais.

O  ente  sindical  relata,  inclusive,  que,  em  recente  ocasião,  o

magistrado teria se dirigido à central de mandados da comarca para reclamar dos

oficiais, chamando-os de preguiçosos e vagabundos, contendo-se apenas quando

outro magistrado o retirou do local.

Nesse contexto,  das razões acima expedidas,  o reclamante requer,

liminarmente,  que o  magistrado  se  abstenha  de  proceder  às  determinações,

consubstanciadas no cumprimento dos mandados sem a contraprestação devida.

No  mérito,  pleiteia  sejam apurados  os  fatos  narrados  com  a

instauração do competente processo legal administrativo-disciplinar para aplicação

da penalidade cabível e prevista em lei para a espécie, bem como a declaração

deste  Conselho,  consubstanciada  na  ilegalidade  da  ordem  de  cumprimento

obrigatório e compulsório do mandado de citação/intimação, em favor da fazenda

estadual, sem o pagamento da diligência do meirinho.

É, no essencial, o relatório.

O pedido liminar não prospera.

Não obstante as manifestações do CNJ corroborarem a alegação do

reclamante de que o custeio das diligências em favor da fazenda pública deve ser

adiantado (inclusive em processos que envolvem o TJPB, a exemplo do PP n.

0003449-97.2017.2.00.0000 e do PCA n. 0000682-57.2015.2.00.0000), também há

precedentes  que  expressamente  consignam  que  inexiste  direito  subjetivo  à

antecipação das custas quando o Tribunal disponibiliza meios para cumprimento

da diligência.

A propósito:
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"RECURSO  ADMINISTRATIVO.  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO

ESTADO  DO  PARANÁ.  OFICIAIS  DE  JUSTIÇA.  DILIGÊNCIAS

REQUERIDAS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.  RECEBIMENTO

ANTECIPADO DE CUSTAS.  AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.

TRANSPORTE  PÚBLICO  GRATUITO.  CONDUÇÃO  FORNECIDA

PELO  ENTE  PÚBLICO.  OBSERVÂNCIA  DA  RESOLUÇÃO  CNJ

153/2012.

1.  Pedido de regulamentação procedimento prescrito  na Resolução

CNJ 153/2012 para oficiais de justiça receberem custas antecipadas

pela Fazenda Pública.

2.  Não há direito  subjetivo ao recebimento das custas antecipadas

pela Fazenda Pública para cumprimento de diligências quando são

ofertados  meios  aos  oficiais  de  justiça  para  execução da  atividade

externa.

3.  Na hipótese de ser garantido ao oficial  de justiça gratuidade no

transporte público coletivo ou se a Fazenda Pública oferecer condução

ao servidor, descabe falar em antecipação das custas das diligências.

Não  caso,  inexiste  despesa  que  justifique  o  recebimento  da  verba

indenizatória.

4. Não há violação aos termos da Resolução CNJ 153/2012 quando a

sistemática adotada pelo Tribunal evita que oficiais de justiça arquem

com  as  despesas  necessárias  para  cumprimento  das  diligências

requeridas pela Fazenda Pública.

5.  Recurso  a  que  se  nega  provimento"  (CNJ  –  RA  –  Recurso

Administrativo  em  PP  –  Pedido  de  Providências  –  Conselheiro  –

0005954-95.2016.2.00.0000  –  Rel.  FERNANDO  MATTOS  –  271ª

Sessão Ordinária – j. 8/5/2018).
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No caso dos autos, excerto da decisão emanada pelo magistrado e

colacionado pela reclamante nas razões da inicial aponta para a peculiaridade de a

fazenda pública municipal dispor ao oficial de justiça meio para o cumprimento da

diligência, o que, a priori, afastaria qualquer pretensão de antecipação dos valores.

Vejamos:

"Ao contrário da interpretação realizada por alguns Oficiais de Justiça

desta Comarca,  que tomaram conhecimento do teor da Portaria  n°

005/2019, firmada entre a Fazenda Pública Municipal e o Juiz Diretor

do  Fórum  Afonso  Campos,  em  razão  da  grande  demanda  de

mandados judiciais expedidos pelas Varas da Fazenda Pública desta

Comarca,  que  autorizou  aos  Oficiais  de  Justiça,  independente  de

recolhimento de diligências, utilizarem veículo oficial,  com motorista,

disponibilizado  pela  Procuradoria-Geral  do  Município  de  Campina

Grande, com a finalidade de proceder com a realização das diligências

dos  processos  que  envolvam a  edilidade campinense,  não cabe a

cobrança de despesas pela diligência" (Id. 3884089 – fl. 14).

Nesse contexto, não haveria nenhuma irregularidade que autorizasse

a intervenção do CNJ, especialmente em sede de liminar.

Assim, ausentes os requisitos para a concessão, indefiro o pedido de

liminar.

No entanto, quanto ao mérito, mostra-se pertinente melhor apuração

dos  fatos,  porquanto  necessário  o  esclarecimento  da  questão  relativa  ao

adiantamento das custas, em especial porque, em outros procedimentos existentes

no CNJ, já houve reiterada advertência ao TJPB de observância dessa questão.

A título  exemplificativo,  excerto  do  voto  do  Conselheiro  Fernando

Cesar  Batista  de Matos  nos autos do PP n.  0003449-97.2017.2.00.0000,  onde

reiterou determinação para que o "TJPB (...) providencie o pagamento antecipado

4

Num. 3886440 - Pág. 4



Conselho Nacional de Justiça

das  despesas  de  diligências  dos  oficiais  de  justiça  formuladas  pela  Fazenda

Pública, independentemente das fontes de custeio adotadas pela Corte para fazer

frente às despesas":

"1. Do recurso administrativo interposto pelo TJPB

(...)

Embora  alegue  cumprir  as  determinações  da  Resolução  CNJ

153/2012  com  o  pagamento  da  verba  indenizatória,  o  Tribunal

requerido  admitiu  que a  referida  parcela  não contempla  diligências

requeridas pela Fazenda Pública Estadual e Municipal. Registrou que

esta despesa é custeada por fonte específica,  qual  seja,  convênios

firmados com os respectivos entes federados.

(...)

É imperioso  destacar  que  as  alegações  do  Tribunal  requerido  não

desnaturam  os  fundamentos  da  decisão  impugnada.  Ao  revés,

ratificam o entendimento de que os oficiais de justiça não podem arcar

com os custos das diligências e que deve ocorrer a antecipação dos

valores correspondentes, nos termos da Resolução CNJ 153/2012.

Portanto, não há falar em cumprimento da norma deste Conselho. Ao

consignar  no  recurso  administrativo  que  a  verba  inclusa  na

remuneração  dos  oficiais  de  justiça  não  alcança  as  diligências

requeridas pela Fazenda Pública, o TJPB corroborou a tese externada

na decisão monocrática de que o pagamento antecipado exigido pela

Resolução CNJ 153/2012 deve ser observado.

Ademais,  restou  demonstrado  nos  autos  que  sistema  híbrido  para

ressarcimento  dos  oficiais  de  justiça  (composto  por  parcela  na

remuneração, convênios com a Fazenda Pública Estadual e Municipal

e pagamentos efetuados pelos não beneficiários da Justiça Gratuita)

instituído no Estado da Paraíba ficou incompleto.
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De  fato,  até  o  ano  de  2016,  a  indenização  das  despesas  com

diligências  requeridas  pela  Fazenda  Pública  era  disciplinada  por

convênio firmado entre o Estado da Paraíba e a entidade de sindical

representante  dos  oficiais  de  justiça,  com  interveniência  do  TJPB.

Contudo,  segundo consta  da  inicial,  o  ajuste  não foi  renovado  em

2017.

No entanto, a ausência de uma das fontes de custeio no sistema de

indenização elaborado pelo TJPB não o exime de realizar  o prévio

pagamento das diligências requeridas pelo erário. Entender a questão

de  modo  diverso  terminaria  por  autorizar  o  descumprimento  da

Resolução  CNJ  153/2012,  porquanto  a  norma  expressamente

determina  aos  Tribunais  adoção  de  medidas  para  garantia  do

recebimento antecipado.

Vale registrar que a decisão proferida nestes autos não questiona o

valor disponibilizado pelo Tribunal para ressarcimento das diligências

da Fazenda Pública, haja vista o firme entendimento de não ser da

alçada  do  CNJ  aferir  a  justeza  da  quantia  repassada  à  título  de

indenização pelo cumprimento dos mandados.

A instrução  deste  procedimento  demonstrou  que  o  Tribunal  deixou

efetuar a indenização relativa às diligências requeridas pela Fazenda

Pública que, repise-se, ocorria por meio do convênio firmado com o

erário estadual e municipal, o qual não foi renovado. Assim, a decisão

proferida nestes autos apenas assegura aos oficiais de justiça direito

inserto na Resolução CNJ 153/2012.

Cumpre observar que a discussão relacionada à inobservância pelo

Tribunal paraibano da obrigação de promover o prévio pagamento das

despesas  com  diligências  requeridas  pela  Fazenda  Pública  não  é

inédita neste Conselho.
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A decisão impugnada pelo TJPB reafirma entendimento consolidado

pelo  Plenário  deste  Conselho  no  julgamento  do  PP  0006469-

38.2013.2.00.0000,  que conferiu  legalidade ao sistema híbrido para

ressarcimento  dos  oficiais  de  justiça.  Além disso,  está  alinhada ao

julgamento  do  PCA  0000682-57.2015.2.00.0000,  no  qual  foi

determinado  ao  Tribunal  paraibano  o  pagamento  antecipado  das

diligências requeridas pela Fazenda Pública. Confira-se as ementas

dos julgados:

(...)

Desta feita, diante da afirmação do TJPB de que a verba paga aos

oficiais  de  justiça  não  indeniza  o  custo  diligências  requeridas  pela

Fazenda Pública, não subsistem motivos para reformar a decisão que

determina o prévio  pagamento,  consoante determina  da Resolução

CNJ 153/2012.

Anote-se que a alegação do Tribunal no sentido de ser inviável por

questões  orçamentárias  o  ressarcimento  aos  oficiais  de  justiça  por

outro  meio  que  não  seja  os  convênios  com  o  erário  estadual  e

municipal,  também  não  desconstitui  os  fundamentos  da  decisão

monocrática.

A Resolução CNJ 153/2012, em seu artigo 2º, é clara ao determinar

que  'os  Tribunais  devem  incluir,  nas  respectivas  propostas

orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais

de  justiça  para  o  cumprimento  das  diligências  requeridas  pela

Fazenda  Pública,  Ministério  Público  ou  beneficiário  de  assistência

judiciária gratuita'.

Percebe-se que, há mais de cinco anos, os Tribunais têm ciência de

que devem adotar providências para assegurar a prévia indenização

dos  oficiais  de  justiça.  Na  hipótese  dos  autos,  o  TJPB  optou  por
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realizar convênio com a Fazenda Pública para custear as diligências

do erário e, dessa forma, cumprir o comando previsto na Resolução

153/2012.

Embora  o  TJPB  aponte  a  questão  orçamentária  e  fiscal  como

obstáculo intransponível para cumprimento da determinação exarada

na decisão monocrática, não cabe ao Conselho Nacional de Justiça

ingerir na economia interna do Tribunal paraibano e eleger o meio pelo

qual a Fazenda Pública será instada a realizar a antecipação prevista

na norma.

A Fazenda Pública não está isenta do custeio das suas diligências

(Enunciado 190 da Súmula do STJ) e o Tribunal, no exercício de sua

autonomia, deve viabilizar o meio para cumprimento desta obrigação,

porquanto a ausência de convênio com o erário não ilide o direito de

os oficiais de justiça serem ressarcidos.

Diante  do  exposto,  o  improvimento  do  recurso  administrativo

manejado pelo TJPB é medida que se impõe" (Id. 3062142 do PP n.

3449-97.2017).

Outrossim, a alegação do ente sindical quanto ao comportamento do

magistrado de chamar os oficiais de justiça de preguiçosos e vagabundos merece

especial atenção apuratória.

Por  fim,  relevante  destacar  que  o  SINDJUS  manejou  cinco

expedientes de idêntico teor contra o mesmo magistrado, com causa de pedir e

pedido idênticos (inclusive quanto ao pleito liminar), e cuja única peculiaridade que

os diferencia é o nome do oficial de justiça que foi citado em despacho do juízo.

Na  RD n.  0001417-17.2020.2.00.0000,  o  sindicato  faz  referência  à

Oficiala  de  Justiça Aline  Lisieux Frazão Dutra  (Id.  3883251 – fl  14);  na  RD n.

0001420-69-31.2020.2.00.0000,  o  sindicato  faz  referência  ao  Oficial  de  Justiça
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Ricardo  de  Queiroz  Cavalcante  (Id.  3883783  –  fl.  14);  na  RD  n.  0001421-

54.2020.2.00.0000,  o  sindicato  faz  referência  ao  Oficial  de  Justiça  Alexandre

Magno de Paula (Id. 3883973 – fl. 14); na RD n. 0001427-61.2020.2.00.0000, o

sindicato faz referência ao Oficial de Justiça Francisco de Lima Silva (Id. 3884014

– fl.  14);  e na RD n. 0001429-31.2020.2.00.0000, o sindicato faz referência ao

Oficial de Justiça Sérgio Brito Leal (Id. 3884089 – fl. 14).

Por ora, entendo que a apuração deve seguir em separado diante da

alegação de existência de fatos relacionados a cada um dos oficiais de justiça

representados. 

Ante  o  exposto,  encaminhem-se  os  autos  à  Corregedoria-Geral  da

Justiça do Estado da Paraíba para apuração dos fatos narrados na representação,

devendo-se  comunicar  à  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  no  prazo  de  60

(sessenta) dias, o resultado da apuração.

Decorrido o prazo sem resposta,  oficie-se àquela corregedoria para

que,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  preste  informações  atualizadas  da

representação por excesso de prazo.

À Secretaria Processual para que vincule a presente – RD n. 0001429-

31.2020.2.00.0000 – à RD n. 0001417-17.2020.2.00.0000.

Cumpra-se. Intimem-se.

Brasília, data registrada no sistema.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça

S10/Z07/S22/Z11.
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