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Ao Conselheiro Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro 

 

Processo n. 0001800-92.2020.2.00.0000 

Recorrente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E OUTRO 

Recorrido: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL PARAÍBA 

 

Eméritos Conselheiros/Conselheiras do Conselho Nacional de Justiça 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DA PARAÍBA – 

OAB/PB, já qualificada nos autos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa(s) 

Excelência(s), por seu Presidente, Paulo Antônio Maia e Silva, por seu Vice-Presidente João 

de Deus Quirino Filho, e por intermédio do seu advogado, em complemento às contrarrazões 

esposadas nos autos, com fulcro no art. 115, caput, e §2º, do RICNJ, APRESENTAR 

 

MEMORAIS 

 

Para corroborar o entendimento do Emimente Relator e dos demais Julgadores quanto à 

matéria objeto do remédio recursal. 

 

EMÉRITOS(A/S) CONSELHEIROS(AS), 

 

BREVE RESUMO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pelo Tribunal de Justiça do Estado 

da Paraíba contra decisão proferida por esse eminente Relator, nos autos do processo em 

epígrafe (Id. 4008921), que julgou procedente o pedido deduzido na inicial “para declarar a 
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nulidade do caput do art. 2º da Portaria Conjunta 2/2018 do Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba e, de ofício, a nulidade do art. 387 do Provimento CGJ/PB 49/2019 da Corregedoria 

Geral da Justiça”, máxime no que concerne à “limitação do parcelamento das despesas 

processuais em 06 prestações”.  

Eméritos Julgadores, A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

SECCIONAL PARAÍBA propôs o presente procedimento de controle administrativo, com 

pedido liminar, atacando a redação do art. 2º, caput, da Portaria Conjunta 2/2018 do Tribunal 

de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB).  

Em sua inicial, a Requerente, ora Recorrida, argumentou que o aludido ato teria 

sido editado com o intuito de estabelecer regras sobre a redução percentual e o parcelamento 

das custas processuais no âmbito da Justiça Estadual. 

Ressaltou, entretanto, que, ao se limitar o parcelamento das despesas processuais 

a, no máximo, 6 prestações, o Recorrente teria afrontado os princípios da legalidade, 

razoabilidade, efetividade da prestação jurisdicional, dignidade da pessoa humana e acesso à 

justiça. 

 Aduziu, ainda, que a restrição fixada não estaria amparada pelo Códex 

Processual; que os magistrados paraibanos estariam indevidamente vinculados à regra; e que, 

não obstante um estado pobre, com baixo IDH e PIB, a Corte possuiria uma das despesas 

processuais mais caras do país, inclusive quando comparadas às da Justiça Federal e 

Trabalhista da mesma unidade federativa. 

Após a prestação de informações pela requerida, ora Recorrente, o Exmo. 

Conselheiro proferiu decisão nos seguintes termos: 

“[...] Superada tal questão, impende registrar que assiste razão à requerente 
quanto à ilegalidade do caput art. 2º, arguida neste procedimento, pois, em 

que pese os tribunais ostentarem a competência para editar atos normativos, 

essas normas não podem exceder previsões legais, tampouco avançar sobre a 

independência funcional dos magistrados.  
Com efeito, ao estabelecer no aludido dispositivo que as despesas 

processuais só poderão ser parceladas em até 6 prestações e que o valor 

mínimo é de R$30,00, o TJPB fixou restrição que não encontra ressonância 
na legislação infraconstitucional, uma vez que o Código de Processo Civil 
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não instituiu qualquer limite ao parcelamento de despesas ou valor mínimo 

por parcela. Confira-se (grifei): 

[...] Desnecessário recordar que, quando o legislador tem a intenção de fixar 

restrições a algum direito, deve fazê-lo expressamente, como ocorre, por 
exemplo, nos preceitos do CPC referentes ao pagamento parcelado do 

crédito devido ao exequente  

[...] Não bastasse isso, a regra imposta pelo tribunal requerido também 
subtrai dos juízes paraibanos a possibilidade de conduzir os processos sob 

sua jurisdição com a independência que é inerente à atividade judicante, 

ingerência rechaçada pelos precedentes deste Conselho Por mais que o TJPB 

alegue que o parcelamento irrestrito pode trazer prejuízos à marcha 
processual, cabe ao juiz sopesar essa circunstância no exercício da 

jurisdição, e não a um ato administrativo com regras pré-definidas e 

apartadas das peculiaridades de cada caso concreto. Tanto é assim que, ao 
tratar da justiça gratuita, os precedentes deste Conselho e do Superior 

Tribunal de Justiça ressaltam que cabe ao magistrado avaliar o quadro 

específico que se apresenta em cada processo (grifei):  
[...] Fica claro, portanto, que as limitações estabelecidas não podem 

prosseguir com a ilegalidade que encerram em seu texto, sobretudo quando 

se está diante de previsão do CPC (possibilidade de parcelamento), que foi 

inserida justamente com o propósito de assegurar o acesso à justiça. 
[...] Pelas mesmas razões, também não se mostra possível preservar o art. 

387 do Provimento CGJ/PB 49/2019 (Código de Normas da Corregedoria), 

pois, como informou a própria Corregedoria local, contém idêntica redação a 
do dispositivo ora combatido 

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para declarar a 

nulidade do caput do art. 2º da Portaria Conjunta 2/2018 do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba e, de ofício, a nulidade do art. 387 do 

Provimento CGJ/PB 49/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, prejudicado 

o pleito liminar. 

 

Insatisfeito com a decisão vergastada, o Tribunal de Justiça da Paraíba interpôs 

Recurso Administrativo, argumentando, em síntese, o seguinte: 

1) Litispendência do presente Procedimento de Controle Administrativo com 

o Pedido de Providências nº 0011198-34.2018.2.00.0000 - Possível Conexão 

e consequente Prevenção do Conselheiro Relator do Pedido de Providências;  

2) Ausência de Repercussão Geral Apta a Ensejar a Atuação do Conselho 

Nacional de Justiça; 

3) Da Natureza Ultra Petita da Decisão Recorrida - Violação ao 

Contraditório e à Ampla Defesa e Violação ao Art. 10, do Código de 

Processo Civil, Aplicado Subsidiariamente ao Processo Administrativo por 

Força do Art. 15, do Código de Processo Civil; 
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4) Da Inobservância, pela Decisão Vergastada, do Art. 20 e Seguintes, do 

Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB); 

5) No mérito, que o Tribunal apenas exerceu seu poder regulamentar, 

complementando o art. 98, §6º, do CPC.  

 

A Recorrida apresentou contrarrazões, no bojo das quais exauriu toda a matéria 

exposta nas razões recursais. 

Certa de que as preliminares arguidas pelo Recorrente serão de plano indeferidas, 

apenas para aclarar a matéria aos eminentes Conselheiros do Colendo CNJ,  OAB-PB tece 

aqui pontos cruciais para o deslinde da contenda. 

 DO MÉRITO 

O TJ-PB assevera que não legislou em matéria de direito processual, mas apenas 

complementou o dispositivo do CPC que versa sobre a gratuidade judiciária, dentro do 

espectro do seu poder regulamentar.  

Não prospera essa assertiva, Excelências. 

Como afirmado, o novo Código de Processo Civil trouxe diversos artigos 

estabelecendo a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, senão vejamos:  

Art. 98 (omissis) § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 
parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no 

curso do procedimento. 

 § 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao 

preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o 
notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo 

competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou 

parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 

6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre esse requerimento.  

Todavia, em nenhum momento o legislador estabelece em seu texto limite de 

parcelamento para as despesas processuais, muito menos em 06 prestações, de modo que, 

nesse aspecto, o Tribunal de Justiça da Paraíba agiu na contramão do princípio da separação 
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dos poderes, ao legislar claramente em substituição ao Congresso Nacional, afrontando, a toda 

evidência, o art. 22, I, da CF/88.  

Ressalte-se que o NCPC/2015 estabelece limite de parcelamento apenas para os 

processos de execução fiscal e de título extrajudicial. No caso, o devedor que reconhecer a 

dívida e depositar 30% do valor em execução poderá parcelar o débito remanescente em até 

06 prestações (art. 916 do CPC5).  

No entanto, referido dispositivo legal não se aplica a discussão em tela. De fato, 

os dispositivos que cuidam do tema da gratuidade judiciária/despesas processuais são silentes 

quanto a tal restrição de parcelas. Isso é intuitivo, eis que incumbe ao Poder Legislativo 

delimitar contornos e limitações sobre temática de raiz indubitavelmente processual. 

De mais a mais, ainda que consideremos o poder regulamentar do TJ/PB, salta aos 

olhos que a limitação, a 06 prestações, viola diversos princípios constitucionais, além do 

direito ao acesso à jurisdição. 

Com efeito, se o Recorrente queria apenas complementar a norma do art. 98, 

regulamentando o parcelamento das custas no âmbito do Tribunal, que o fizesse, ao menos, 

considerando os altos custos das guias processuais, cujos valores são fixados com base no 

valor da causa. 

Se o argumento de “regulamentação” é válido, não poderia o parcelamento 

desconsiderar a alta carga das despesas e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 

Com efeito, em que pese não seja cabível discutir neste momento uma elasticidade dos 

parcelamentos das despesas no âmbito do Tribunal, mas apenas para demonstrar que o ato 

normativo passou ao largo de tais princípios, cite-se, ad argumentandum tantum, o art. 209 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que prevê um parcelamento 

dos seus débitos em até 24 prestações. No mesmo sentido, a Resolução nº 03/2020 da OAB-

PB que, igualmente, dispõe de um parcelamento das anuidades em 24 meses.  

A contrario senso, o TJ-PB, além de instituir uma limitação não autorizada no 

Código de Processo Civil, ainda o fez em baixíssimas prestações, em desatenção aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ensejando empecilhos aos 

cidadãos/jurisdicionados, com parcos recursos financeiros, de acessarem o Poder Judiciário. 
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Nessa toada, a manutenção da sentença guerreada é medida impositiva, vez que 

privilegia o amplo e irrestrito acesso à justiça assegurado pela Magna Carta. 

DO PEDIDO 

Pelo exposto, ao tempo em que apresenta os presentes MEMORIAIS, via email 

dos Gabinetes dos/das Ilustres Conselheiros/Conselheiras/Ministros/as, REITERANDO os 

fundamentos da peça vestibular e das CONTRARRAZÕES, REQUER: 

A) Sejam rejeitadas todas as preliminares arguidas pelo Recorrente; 

B) No MÉRITO, seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo 

TJ-PB, mantendo-se inalterável a decisão proferida pelo Eminente Conselheiro Relator, que 

declarou a nulidade do caput do art. 2º da Portaria Conjunta 2/2018 do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba e, de ofício, a nulidade do art. 387 do Provimento CGJ/PB 

49/2019 da Corregedoria Geral da Justiça.  

   

Termos em que pede e espera deferimento. 

 

João Pessoa, 12 de Dezembro de 2020. 

 

Paulo Antônio Maia e Silva 

Presidente da OAB-PB (7854) 

 

 

João de Deus Quirino Filho  

Vice-Presidente da OAB-PB (10.520) 

 

 

Tassio José Florentino de Oliveira 

Advogado OAB-PB 24.410 
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