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PORTARIA CONJUNTA N.º 02, DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018. 
 

Dispõe sobre os valores devidos aos Oficiais de 
Justiça pelas diligências realizadas, e dá outras 
providências. 

 
A Desembargadora ELAINE BIANCHI, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima, e o Desembargador JÉSUS NASCIMENTO, Corregedor-
Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e,  
 
CONSIDERANDO que o sistema de cobrança e recebimento de custas de 
diligência pelos Senhores Oficiais de Justiça tem sido motivo de constantes 
reclamações perante a Corregedoria Geral de Justiça; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 82, caput, da Lei 13.105/15; 
 
CONSIDERANDO que o sistema de retribuição do trabalho dos Oficiais de 
Justiça deve ser modificado para se evitar contato pessoal de servidores de 
justiça com partes ou com advogados quando do recebimento de custas de 
diligências; 
 
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Sr. Juiz Auxiliar da Corregedoria do 
Estado de Roraima, à época, Dr. Rodrigo Furlan, nos autos do Procedimento 
Administrativo Disciplinar nº 0014708- 08.2017.8.23.8000; 
 
CONSIDERANDO a demanda do SEI n.º 0017041-23.2017.8.23.60301-380; 
 
CONSIDERANDO o caráter indenizatório do pagamento de diárias que se 
destina a custear alimentação, hospedagem, motorista e locomoção urbana dos 
Oficiais de Justiça em missão fora da sede; 
 
CONSIDERANDO que ao servidor que se deslocar a serviço, em caráter 
eventual ou transitório da localidade em que tenha exercício para outro ponto do 
território nacional ou para o exterior, terá direito à percepção de diárias, 
destinadas a indenizar as parcelas de despesas com hospedagem, alimentação 
e locomoção urbana. 
 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º Fica vedado aos Oficiais de Justiça receber diretamente das partes ou de 
seus patronos quaisquer espécie de retribuição de natureza pecuniária ou não, 
por conta do cumprimento de diligências processuais, cabendo cartório 
respectivo realizar a cobrança das despesas com o fito de evitar o recolhimento 
direto entre o meirinho e as partes. 
 
Art. 2º Nos casos em que não houver beneficiários da Justiça Gratuita, 
incumbirá às partes proverem antecipadamente, mediante depósito judicial 
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comprovado nos autos, o deslocamento de Oficial de Justiça para cumprimento 
das diligências quando exigível meio de transporte não disponibilizado pelo 
Poder Judiciário, sem prejuízo do pagamento da diária correspondente, devendo 
ser considerado os gastos com motorista, veículo, combustível, alimentação e 
hospedagem, se for o caso. 
 
§1º Considerando que a dificuldade de acesso às Comarcas do interior varia 
conforme as vias e condições climáticas, deverá o servidor juntar a estimativa de 
pelo menos dois orçamentos previamente ao Juízo quanto a despesa de 
deslocamento, para que seja oportunizado às partes optar por um deles. 
 
§2º Se devido for o pagamento de outros valores decorrentes da realização 
positiva da diligência, caberá ao Oficial de Justiça lançar nos autos do processo 
o importe correspondente ao valor excedente da diligência para que seja 
recolhida. 
 
§3º Fica vedado ao Oficial de Justiça qualquer negociação para utilização de seu 
veículo para o cumprimento de diligências.  
 
Art. 3º O pagamento da diligência deverá ser efetuado na conta bancária 
pessoal do meirinho, a qual será fornecida antecipadamente pela Secretaria 
Judicial respectiva. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Desa. ELAINE BIANCHI 
Presidente 

Des. JÉSUS RODRIGUES DO NASCIMENTO 
Corregedor-Geral de Justiça 

 
Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Ed. 6166, 08. Mar. 2018, p. 31. 
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