
PORTARIA CONJUNTA Nº 378/PR/CGJ/2014 

Dispõe sobre o procedimento de antecipação do pagamento das verbas indenizatórias das despesas 
dos oficiais de justiça avaliadores relativas às diligências do juízo e àquelas solicitadas pela 

Fazenda Pública Estadual, pelo Ministério Público Estadual e pelos beneficiários de assistência 
judiciária gratuita. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso II do art. 26 e os incisos I e XIV 
do art. 32 do Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno n. 3, de 
26 de julho de 2012, 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 153, de 6 de julho de 2012, do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, que estabelece procedimentos para garantir o recebimento antecipado de despesas 
de diligências dos oficiais de justiça, nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda 
Pública Estadual, pelo Ministério Público ou pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer o procedimento de antecipação do pagamento 
das verbas indenizatórias das despesas dos oficiais de justiça avaliadores; 

CONSIDERANDO, por fim, o que ficou consignado nos autos n. 2012/59670 - GESCOM, 

RESOLVEM: 

Art. 1º Esta Portaria Conjunta regulamenta o procedimento de antecipação do pagamento das 
verbas indenizatórias das despesas dos oficiais de justiça avaliadores da justiça comum de primeiro 
grau do Estado de Minas Gerais, relativas às seguintes diligências: 

I - do juízo; e 

II - nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública Estadual, pelo Ministério 
Público ou pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita. 

Art. 2º O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG antecipará aos oficiais de justiça 

avaliadores os valores relativos à indenização das despesas de locomoção havidas no cumprimento 
das diligências a que se refere o art. 1º desta Portaria Conjunta. 

Art. 3º O TJMG incluirá, em sua proposta orçamentária, verba específica para o custeio da 
antecipação de que trata esta Portaria Conjunta. 

Art. 4º Para os fins desta Portaria Conjunta considera-se: 

I - adiantamento: valor pago ao oficial de justiça avaliador, mensalmente, a título de antecipação 

das indenizações de transporte devidas em relação às diligências do juízo e às diligências 
solicitadas pela Fazenda Pública Estadual, pelo Ministério Público Estadual e pelos beneficiários da 
assistência judiciária gratuita, a serem cumpridas no mês subsequente ao do adiantamento; 

II - acerto: crédito ou débito compensatórios das diferenças apuradas entre o valor do 
adiantamento e outros valores efetivamente devidos a título de verbas indenizatórias de 
transporte; 

III - período de referência para o cálculo do adiantamento: período considerado para a aferição da 
média dos valores recebidos a título de indenização de transporte pelo oficial de justiça avaliador, 
no cumprimento de diligências do juízo e de diligências solicitadas pela Fazenda Pública Estadual, 
pelo Ministério Público Estadual e pelos beneficiários de assistência judiciária gratuita; 

IV - período de referência para o cálculo do acerto: período considerado para a aferição da quantia 
efetivamente despendida no cumprimento de diligências do juízo e de diligências solicitadas pela 



Fazenda Pública Estadual, pelo Ministério Público Estadual e pelos beneficiários de assistência 
judiciária gratuita. 

Art. 5º O valor do adiantamento será estimado mensalmente com base em cálculos que 

consideram os valores recebidos pelo oficial de justiça avaliador, nos doze meses anteriores, a 
título de indenização de transporte. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de se apurar a média dos valores do oficial de justiça 
avaliador, conforme previsto no ``caput'' deste artigo, o valor do adiantamento será a média dos 
valores da comarca. 

Art. 6º Apurada a quantidade exata de mandados cumpridos e a importância efetivamente devida 
ao oficial de justiça avaliador a título de indenização das despesas de que trata esta Portaria 
Conjunta, será realizado acerto compensatório de eventuais diferenças monetárias havidas. 

§ 1º Caso o valor do adiantamento tenha sido superior ao valor das diligências efetivamente 
cumpridas pelo oficial de justiça avaliador, o montante excedente será descontado no próximo mês 
em que houver valor positivo de outras verbas indenizatórias. 

§ 2º Caso o valor do adiantamento tenha sido inferior ao valor das diligências efetivamente 
cumpridas pelo oficial de justiça avaliador, será creditada a diferença apurada, juntamente com o 
adiantamento. 

§ 3º O desconto ou o crédito a que se referem, respectivamente, os §§ 1º e 2º deste artigo serão 
processados até o terceiro mês subsequente ao da sua apuração. 

§ 4º Todos os acertos advindos da aplicação desta Portaria Conjunta deverão ser feitos aplicando-
se aos créditos em favor do TJMG as normas de encerramento do exercício. 

Art. 7º Os oficiais de justiça avaliadores poderão obter informações sobre os adiantamentos de que 
trata esta Portaria Conjunta por meio da RedeTJMG, pelo caminho Pessoal >> Verbas 
Indenizatórias. 

Art. 8º A Gerência de Orientação dos Sistemas Judiciais Informatizados - GESCOM prestará 

orientações sobre o pagamento das verbas indenizatórias tratado nesta Portaria Conjunta, no que 
diz respeito à consulta e ao lançamento de dados referentes a cumprimento de mandados nos 
sistemas judiciais informatizados. 

Art. 9º A Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN prestará 
esclarecimentos sobre as importâncias adiantadas e os acertos realizados. 

Art. 10. A SEPLAG e a SEPAC, no prazo de 30 dias contados da publicação desta Portaria Conjunta, 
deverão apresentar proposta de adequação, respectivamente, dos atos normativos da Presidência 

do TJMG e da Corregedoria-Geral de Justiça, que não estejam em consonância com as regras 
estabelecidas nesta Portaria Conjunta. 

Art. 11. Esta Portaria Conjunta entra em vigor no dia 25 de outubro de 2014. 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2014. 

Desembargador PEDRO CARLOS BITENCOURT MARCONDES, Presidente 

Desembargador ANTÔNIO SÉRVULO DOS SANTOS, Corregedor-Geral de Justiça 

 


