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U   R   G   E   N   T   E 

 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 
 
Exmo(a). Sr(a). Conselheiro(a) do Conselho Nacional de Justiça, a quem couber 
por distribuição, 
 
 
 
 
  O SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (SINDOJUS-
PB), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.041.813/0001-
79, domiciliado à rua Maximiano Chaves, no 60, bairro de Jaguaribe, no Município de 
João Pessoa, Estado da Paraíba, ora representado pelo Diretor Presidente Benedito 
Venâncio da Fonseca Júnior (doc. 1), vem apresentar PEDIDO DE PROVIDÊNCIA COM 

PEDIDO DE DECISÃO LIMINAR em face da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, situada à rua Renato Ribeiro Coutinho, s/n, Altiplano 
Cabo Branco, João Pessoa-PB, CEP 58046-060, pelas razões infra-expostas. 
 
DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
  Em face das férias compulsórias aos Oficiais de Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, estatuídas no Ato da Presidência do TJPB no19/2020 
(doc. 4)1, cujo gozo ocorrera a partir do dia 20 do fluente mês e ano 2(doc.5), a 
entidade promovente, antes mesmo da designação e publicação das férias, no dia 
17 de abril do fluente ano apresentou uma simples consulta (doc. 2) à Corregedoria 
Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado Paraíba concernentes às diligências 
judiciais pendentes de execução, ora sobrestadas em razão do Ato Normativo 
Conjunto no 02/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB3 (doc. 6) e pelas férias ora 
decretadas.  O escopo da consulta é alinhar o procedimento dos Oficiais de Justiça 
diante de tais normas, bem como evitar possíveis representações à Corregedoria. 
 
  A consulta consiste nos seguintes termos: 
 

“Colige-se que há insofismável probabilidade, diante da 
superveniência do Ato Normativo Conjunto no 
002/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB que proibiu o 
cumprimento de mandados/diligências ordinárias, que muitos 
Oficiais de Justiça submetidos às férias compulsórias tenham 

 
1 Publicado no Diário da Justiça do dia 16 de abril de 2020. 
2 Férias designada por meio da Portaria DIGEP no 44/2020, publicada no mesmo dia do gozo, 20 de abril de 
2020. 
3 §6º do art. 11. “O cumprimento de mandados ou diligências, salvo os casos urgentes, ficará suspenso, 
durante a vigência deste Ato.” 

mailto:sindojus@sindojuspb.org
http://www.sindojuspb.org/
http://www.sindojuspb.org/


 
 

   Rua Maximiano Chaves, 60, Jaguaribe, João Pessoa-PB. CEP 58.015-050.  
Telefones: (83) 3513-8234, 99946-1154 e 99372-5751. E-mail: sindojus@sindojuspb.org 

 
 

2 

pendências de execução. Por conseguinte, apresentamos os 
seguintes questionamentos hauridos dentre os Oficiais de 
Justiça, que têm gerado entendimentos diversos, pelos quais 
solicitamos posicionamento jurídico da Corregedoria Geral de 
Justiça: 
 

1. Deve o Oficial de Justiça posto em férias compulsórias, 
para o desfrute pleno das mesmas, devolver todos os 
mandados judiciais ordinários e urgentes para possível 
redistribuição? 

2. Se a resposta for negativa, quais mandados devem ser 
devolvidos? 

 
Alguns destes questionamentos podem redundar em respostas 
que podem denotar obviedade para a Corregedoria.  Contudo, 
alvitramos proeminente que o Oficial de Justiça detenha a 
segurança de se postar nos moldes das orientações oficiais, 
uniformizando-se no que for plausível e factível, em face às 
possíveis discrepâncias de entendimento dos vários 
magistrados a que está subordinado cada membro daquela 
categoria.”4 

 
  Malgrado a consulta ser simples, porém relevante para a categoria, 
que tem sofrido representações junto à Corregedoria das mais variadas dentre os 
magistrados dos mais variados entendimentos, até hoje (30/04/2020) não foi dada 
resposta, nada obstante o pedido urgência.   
 
  O processo administrativo no 0000384-75.2020.8.15.1001 (doc. 3), 
gerado pela consulta em epígrafe teve apenas um despacho no dia 27 do mês e ano, 
em que a Corregedoria solicita informações à Presidência do TJPB, mas não 
especifica quais e cita o art. 30 do Código de Normas Judicial que, aparentemente, 
não detém qualquer nexo com o processo.  Eis o teor do despacho e a referida 
norma: 
 

“Considerando que a presente consulta tem como fundamento 
o ato da presidência que concedeu férias compulsórias aos 
servidores, em face da Pandemia do Covid-19, opino para que 
sejam solicitadas informações à Presidência do Tribunal de 
Justiça, nos termos do art. 30 do Código de Normas Judicial.  

 
4 Extraído do Ofício no 24/DJ/2020 de autoria da promovente, deflagrando, assim, o processo administrativo 
no 0000384-75.2020.8.15.1001 na Corregedoria Geral de Justiça do TJPB, enviado no dia 17 (doc. 7) e 
distribuído apenas no dia 24 de abril do corrente ano, conforme doc. 3. 
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João Pessoa, datado e assinado eletronicamente. Antônio 
Silveira Neto - Juiz Corregedor”5 
 
“Art. 30. A DITEC manterá na Corregedoria-geral de Justiça da 
Paraíba equipamentos que ficarão à disposição das partes, 
advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos 
digitais, digitalização e envio de peças processuais e 
documentos em meio eletrônico.” (doc. 8)6 

 
  Vejamos a cronologia dos fatos, para uma melhor compreensão: 
 

Data Fato 

16/03/2020 Ato Conjunto no 02 – suspensão de cumprimento dos mandados 
judiciais. 

16/04/2020 Ato 19/2020. Preconiza férias compulsórias dos Oficiais de Justiça. 

17/04/2020 Consulta à Corregedoria. 

20/04/2020 Portaria DIGEP no 44/2020. Designação dos Oficiais de Justiça às 
férias compulsórias. 

20/04/2020 Início das férias compulsórias. 

27/04/2020 Despacho do juiz auxiliar e homologação pelo Corregedor. 

28/04/2020 Envio de ofício 

 
  O despacho redundou na categoria dos Oficiais de Justiça, ávida pela 
resposta à consulta, estupefazia e mais insegurança, pois, as férias compulsórias já 
estão fluindo desde o dia 20 do mês de abril e muitos não sabem o que fazer com 
tais pendências, diante da excepcionalidade dos atos normativos em meio à 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19).  É possível, inclusive, deduzir que 
corolário do referido despacho haverá a expedição de um ofício da Corregedoria à 
Presidência do TJPB que, por sua vez, responderá, também, por ofício questionando 
quais informações aquela necessita que, por conseguinte enviará um novo ofício 
aduzindo, doravante, o que realmente quer e que ocasionará uma nova resposta 
também por ofício. 
 
  Insofismavelmente, o despacho da Corregedoria até alcançar as 
informações que a quer e que não foram explicitadas e finalmente chegar a um 
veredicto demorará, possivelmente, tempo suficiente para ultimação das férias 
compulsórias, sendo já tardia, com repercussão negativa para o Oficial de Justiça e 
o jurisdicionado. 

 
5 Despacho com ID 209753, exarado pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria e homologado pelo Corregedor Geral 
de Justiça com ID 209722. 
6 Art. 30 do Código de Normas Judicial da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba. 
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  Os questionamentos são simples e requerem respostas simples. 

  Não se pode negar que o princípio do devido processo legal demanda 
que, observadas as garantias pertinentes à ampla defesa, o processo deve ser célere 
e, sobretudo útil, é dizer, passa ao largo do racional e do razoável que o processo se 
estenda a ponto de colocar em risco a sua utilidade, daí a necessidade de se 
equilibrarem os elementos conformadores do princípio.  

  No caso presente, como já foi narrado, a Corregedoria sequer deixa 
claro que tipo de informação pretende obter, o que se torna ainda mais inusitado 
quando se trata de mera consulta, buscando um posicionamento que oriente a 
atuação dos serviços judiciários. Não se busca qualquer medida capaz de frustrar o 
ato exarado pela Presidência ou, por qualquer meio, contestá-lo. Ao revés, o que se 
procura é saber a melhor forma de executá-lo.  

  Dar um impulso genérico ao processo, que é capaz de levá-lo à 
inutilidade não parece ser a forma mais adequada de agir, notadamente quando 
abre caminho à interpretação de que esta inutilidade é buscada, afetando 
diretamente um competência – e, portanto, ônus – do órgão, tal como positivada 
no art. 257, da LOJE (LCE n. 96/2010).   

DA MEDIDA LIMINAR 
 
  Já podemos constatar que a resposta da Corregedoria Geral de Justiça 
já está atrasada e demorará, sendo a subsunção do periculum in mora, pois, a fruição 
das férias já iniciou. A morosidade é patente. Tal deslinde deveria preceder a 
decretação das férias. A Corregedoria ou Presidência do Tribunal de Justiça já 
deveriam prever tal circunstância. A demanda de diligências pendente dos Oficiais 
de Justiça em férias compulsórias deve ser devolvida para os que estão na atividade 
ou devem ser executadas após o gozo das mesmas.  A inércia da Corregedoria tem 
resultado em insegurança jurídica para os Oficiais de Justiça, sendo o fumus boni 
iuris, merecendo atuação do Conselho Nacional de Justiça. 
 
DOS PEDIDOS 
 
  Considerando o exposto, requeremos, como medida urgente e 
antecipada, inaudita altera pars, e, posteriormente, de forma definitiva, que o 
Conselho Nacional de Justiça: 1. avoque a competência para atender à consulta ora 
formulada à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba; 2. ou, determine que a referida Corregedoria apresente resposta no prazo 

 
7 Art. 25. A Corregedoria-Geral de Justiça, órgão de correição, disciplina e orientação administrativa, com 
jurisdição em todo o Estado, é dirigida por um desembargador, com o título de corregedor-geral de Justiça, 
auxiliado por juízes corregedores. 

mailto:sindojus@sindojuspb.org
http://www.sindojuspb.org/
http://www.sindojuspb.org/


 
 

   Rua Maximiano Chaves, 60, Jaguaribe, João Pessoa-PB. CEP 58.015-050.  
Telefones: (83) 3513-8234, 99946-1154 e 99372-5751. E-mail: sindojus@sindojuspb.org 

 
 

5 

de 24 horas, em razão da urgência; 3. que seja notificado o Corregedor Geral de 
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 
 
  Nestes termos, aguardamos deferimento e providências. 
 
  João  Pessoa-PB, 30 de abril de 2020. 
 
 

Benedito Venâncio da Fonsêca Júnior 
Presidente do SINDOJUS-PB 

Alfredo Ferreira de Miranda Neto 
Diretor Jurídico do SINDOJUS-PB 

 
 
 

 
Yuri Paulino – OAB/PB 8448 

advogado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pet. 27/DJ/2020 
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