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EXECUTADO : Juciara Joyce Silva Vasconcelos- EPP

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –INTIMAÇÃO
PARA RECOLHIMENTO  DE  DILIGÊNCIAS  DE  OFICIAL
DE JUSTIÇA - NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO LEGAL
- SENTENÇA  -  CANCELAMENTO  DA  DISTRIBUIÇÃO
COM BASE NO ART. 290 DO CPC  – MODIFICAÇÃO DO
COMANDO  SENTENCIAL  PARA  DETERMINAR  O
PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO  EXECUTIVO  -
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  O  Conselho  Nacional  de  Justiça  assentou  que,
independentemente das fontes de custeio, havendo pedido
de diligência formulado pela Fazenda Pública, compete ao
Tribunal providenciar o pagamento antecipado das despesas
inerentes à prática do ato. Entende-se, assim, que a simples
ausência de convênio  que regulamente a quitação de tais
despesas pela Fazenda Pública não pode obstar o regular
andamento  dos  processos,  tampouco  o  cumprimento  das
determinações judiciais.

-  Ao  editar a  Lei  Estadual  nº  9.586/2011,  instituindo  o
pagamento  mensal  da  “Indenização  de  Transporte” aos
Oficiais  de Justiça, o apelante,  “pela sua unidade gestora
(E.TJPB), satisfez integralmente as disposições da Res.153-
CNJ/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO
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Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Estado da Paraíba
contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juiz da Vara  Única  da  Comarca  de
Juazeirinho-PB  que,  nos  autos  da  Execução  Fiscal  ajuizada  em  face  de
Juciara Joyce Silva Vasconcelos- EPP, extinguiu o processo sem resolução
de mérito e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição, nos
termos dos artigos 290 e 485, X do CPC(fls. 09/09v).

Nas razões do apelo, pugna o apelante pela reforma da sentença,
alegando,  em  síntese,  não  estar  a  Fazenda  Pública  Estadual  obrigada  a
depositar custas e emolumentos antecipados, conforme prescreve o art. 91 do
CPC1,  aplicado  subsidiariamente  à  execução  fiscal.  Com  base  em  tal
fundamento, requer o provimento do recurso com a consequente reforma do
comando sentencial(fls. 14/15).

Ausência de interposição de contrarrazões, face à ausência de
formação da relação processual (certidão - 17).

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação por
ausência de interesse público primário (fls. 24/25).

VOTO

A tese  recursal  deve prosperar,  ensejando  a  modificação  da
sentença  que  determinou  o  cancelamento  da  distribuição  em  virtude  da
ausência de recolhimento das diligências de oficial de justiça.

Infere-se dos autos que o ESTADO DA PARAÍBA,  com lastro na
Lei nº 6.830/1980, promoveu a Execução Fiscal de débito constante na Dívida
Ativa, relativamente ao não recolhimento de ICMS devido à Fazenda Estadual
por Juciara Joyce Silva Vasconcelos- EPP.

Ab  initio,  registro  que  consoante  entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça (REsp nº 1.144.687/RS), proferido sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos, “a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a
postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80,
e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o
pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução
fiscal ajuizada perante a Justiça Federal”. 

Tal posicionamento, inclusive, já se encontrava sumulado no STJ
(Enunciado nº 190), no que concernia às execuções fiscais estaduais, caso dos
autos. 

Súmula 190/STJ: Na execução fiscal, processada perante a
justiça  estadual,  cumpre  a  Fazenda  Pública  antecipar  o
numerário  destinado  ao  custeio  das  despesas  com  o

1Art. 91. - As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. 
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transporte dos Oficiais de Justiça.

Por seu turno, a Resolução nº 153/2012 do Conselho Nacional de
Justiça,  em  seu  artigo  1º,  determina  que  “os  Tribunais  devem estabelecer
procedimentos  para  garantir  o  recebimento  antecipado  do  valor  necessário
para o custeio de diligência nos processos em que o pedido seja formulado
pela  Fazenda  Pública,  Ministério  Público  ou  beneficiário  da  assistência
judiciária gratuita, pelo oficial de justiça”.

Depreende-se, do cotejo entre a jurisprudência do STJ e o contido
na Resolução nº 153/2012 do CNJ que:  1) embora isenta do  pagamento de
custas e emolumentos, a Fazenda Pública não está dispensada do pagamento
antecipado  das  despesas  com  o  transporte  dos  oficiais  de  justiça;  2) o
pagamento antecipado, ao meirinho, do quantum necessário para o custeio da
diligência, é de responsabilidade do Tribunal.

No âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, ao longo dos anos,
vários convênios foram firmados com a Fazenda Pública Estadual com o fito de
operacionalizar  o  pagamento  antecipado  das  supraditas  diligências.  De
maneira  que,  enquanto  vigente/adimplente  o  convênio,  os  atos  judiciais
requeridos pela Fazenda eram normalmente executados. Contudo, expirado o
convênio  ou  havendo  atraso  no  seu  pagamento,  os  mandados  eram
devolvidos, sem cumprimento, pelos Oficiais de Justiça.

Irresignado  com  tal  sistemática,  o  Estado  da  Paraíba  ajuizou
Pedido  de  Providências  nº  0003449-97.2017.2.00.0000  junto  ao  Conselho
Nacional de Justiça, no qual asseverou “que os oficiais de justiça vinculados ao
TJPB não estão cumprindo mandados judiciais,  sobretudo os expedidos em
execuções fiscais,  ao fundamento de inexistência de pagamento prévio das
despesas de diligências. [...]  que estes servidores percebem indenização de
transporte  para  o  exercício  de  seu  mister,  no  valor  de  R$  1.700,00  a  R$
2.790,18 mensais, razão pela qual não podem se furtar a cumprir determinação
judicial. Eventual recolhimento pelo Estado […] configura bis in idem”.

Ao  apreciar  o  supradito  Pedido  de  Providências,  o  Conselho
Nacional de Justiça proferiu decisão nos seguintes termos:

[…]
Por  fim,  no  que  diz  respeito  ao  cerne  da  controvérsia
colocada  nestes  autos,  qual  seja,  a  exigência  do  prévio
recolhimento  de  despesas  de  diligências  dos  oficiais  de
justiça  pela  Fazenda  Pública,  tem-se  que  a  condição
imposta  pelo  Tribunal  paraibano  para  o  cumprimento  de
mandados judiciais não encontra respaldo legal.  Ao revés,
deve  ser  cessada  em  atendimento  aos  preceitos  da
Resolução CNJ 153/2012 que impõe aos tribunais o dever
de garantir o recebimento antecipado do valor necessário ao
custeio  dos  oficiais  de  justiça,  nas  ações  judiciais  que
envolvam a Fazenda Pública. Confira-se:
[…]
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Embora a sistemática adotada pelo TJPB para o custeio de
diligências  dos  servidores  possua  diversas  fontes  (PP
0006469-38.2013.2.00.0000[5]),  dentre  os  quais  se
destaca(ou) convênio celebrado com a Procuradoria Geral
da  Paraíba,  certo  é  que  as  determinações  judiciais  não
podem  ser  obstaculizadas  por  insucessos  em  ajustes
firmados.  O  Tribunal  deve  providenciar  o  pagamento
antecipado  das  despesas  de  diligências  dos  oficiais  de
justiça nos processos em que o pedido seja formulado pela
Fazenda Pública, independentemente das fontes de custeio
engendradas pela Corte.
[…]
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para
determinar  ao  TJPB  que  providencie  o  pagamento
antecipado  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.
[…]

De acordo com a decisão supratranscrita, o Conselho Nacional de
Justiça  assentou  que,  independentemente  das  fontes  de  custeio,  havendo
pedido  de  diligência  formulado  pela  Fazenda  Pública,  compete  ao  Tribunal
providenciar o pagamento antecipado das despesas inerentes à prática do ato.
Entende-se, assim, que a simples ausência de convênio  que regulamente a
quitação de tais despesas pela Fazenda Pública não pode obstar o regular
andamento  dos  processos,  tampouco  o  cumprimento  das  determinações
judiciais.

Outrossim, ao editar a Lei Estadual nº 9.586/2011,  instituindo o
pagamento mensal da  “Indenização de Transporte” aos Oficiais de Justiça, o
apelante,  “pela  sua  unidade  gestora  (E.TJPB),  satisfez integralmente  as
disposições da Res.153-CNJ/2012.

Ante  tais  fatos,  resta  evidenciado  a  legalidade  da  pretensão
material invocada pelo  Estado/apelante,  não  se  mostrando  pertinente  o
cancelamento da distribuição e extinção do feito executivo sem resolução do
mérito, como determinado pelo Juiz primevo.

Nesse cenário, é medida que se impõe a modificação da sentença
para manter a distribuição já realizada e o  prosseguimento imediato do feito
executivo, independentemente de recolhimento de diligências oficiais. 

Por tais razões, DOU PROVIMENTO AO APELO, para determinar
que  a execução fiscal  (da qual se originou o presente  recurso) retome o seu
regular trâmite,  devendo ser observada a decisão do CNJ no que pertine a
necessidade de que o próprio Tribunal  providencie “o pagamento antecipado
das despesas de diligências  dos oficiais  de  justiça”  quando o “pedido seja
formulado pela Fazenda Pública”.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de
abril de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/01
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