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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Central de Mandados

Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta -SECOS

Uma unidade administrativa que traba-
lha 24 horas por dia, sete dias por sema-
na, e que tem as ruas como o seu principal 
ambiente de trabalho. Esta é a Central de 
Mandados (CEMAN), responsável pela con-
cretização das ordens judiciais expedidas 
por juízes das 23 varas da Justiça Federal. 
Coordenada pelo oficial Nélio Vilas Boas, 
que também cumpre mandados, e super-
visionada por Mácio Profeta, a CEMAN foi 
implantada em 1995 e tem a maior equipe 
entre as unidades administrativas: são 67 
oficiais de justiça, que trabalham externa-
mente na maior parte do tempo, e mais 
dois servidores, além de um prestador de 
serviços e um estagiário, que realizam ser-
viço exclusivamente interno. 

Para Alberto Coelho, oficial há 28 anos, 
a centralização dos oficiais de justiça deu 
maior celeridade na entrega dos manda-
dos. “Foi uma proposta vitoriosa. Hoje, a 

CEMAN é um órgão essencial para a Jus-
tiça Federal, uma extensão da mão e da 
mente do juiz”, avalia Alberto. Segundo 
Nélio Vilas Boas, a grande novidade foi a 
criação da figura do juiz coordenador, re-
presentada pela juíza federal Cynthia de 
Araújo Lima Lopes, que levou maior efici-
ência ao trabalho desenvolvido pela Central 
de Mandados. “A juíza trabalhou elaboran-
do portarias, cobrando relatórios e dando 
orientações, o que facilitou muito o tra-
balho administrativo para que a CEMAN 
pudesse devolver mandados em até menos 
de 24h”, conta Nélio, que define o trabalho 
da Central como um casamento perfeito 
entre celeridade e qualidade.

A Central de Mandados recepciona as 
ordens judiciais emitidas pelas varas fe-
derais e as distribui para os oficiais em 
dias programados. Para atender às de-
mandas de urgência, há um plantão di-
ário em esquema de rodízio, das 9h às 
19h, formado por seis oficiais. Após este 
horário, vigora o plantão noturno, atendi-
do por dois plantonistas. 

O trabalho realizado pela Central de 
Mandados cobre uma área de cerca de 3,5 
milhões/km² e mais de 3,5 milhões de ha-
bitantes, distribuídos em 11  municípios 
baianos: Salvador, Lauro de Freitas, Cama-
çari, Candeias, Simões Filho, Dias D’Ávila, 
Madre de Deus, Mata de São João, São 
Francisco do Conde, Vera Cruz e Itaparica. 
Para isso, não tem tempo feio ou estrada 
ruim. Seja de automóvel ou embarcação, 
as decisões judiciais precisam ser entre-
gues aos jurisdicionados, muitas vezes 
após percorrer caminhos longos e difíceis.  

Diligências – Os oficiais de justiça trans-
mitem as decisões judiciais de uma forma 
clara, com linguagem fácil e acessível para 
o cidadão jurisdicionado, que muitas vezes 
não compreende os termos técnicos da área 
do Direito. Mas se engana quem pensa que 
esta é uma tarefa simples. Os oficiais en-
frentam situações diversas na entrega dos 
mandados, que, algumas vezes, chegam a 
colocar em risco a segurança destes emis-
sários da lei, com históricos de ameaças.

Para o oficial Wladimir Saldanha, a 
parte negativa de trabalhar na Central de 
Mandados é ter que enfrentar problemas 
com a segurança pública e a mobilidade 
urbana, que pioraram na cidade. Há bair-
ros em que o oficial de justiça não con-
segue entrar, em razão do tráfico. “Exis-
tem alguns lugares periféricos que você 
entrava sem medo, que eram apenas lu-
gares humildes, e que hoje você precisa 
ter muito cuidado”, conta Wladimir. Em 
várias diligências, os oficiais são acompa-
nhados por agentes da Polícia Federal. 

Os riscos, no entanto, não se atêm às 
zonas periféricas. No bairro de Costa Azul, 
o oficial Edgard Silva enfrentou a situação 
mais difícil da sua carreira: um sequestro 
relâmpago. O oficial, durante uma diligên-
cia, juntamente com outra servidora, foi 
rendido por dois indivíduos armados e tran-
cados no fundo de um veículo. “Paramos 
em um lugar ermo e eles nos colocaram 
na mala. Foram fazer um assalto, depois 
foram dividir o dinheiro do assalto, depois 
pegaram o que a gente tinha e nos dei-
xaram na Paralela, próximo ao Bairro da 
Paz”, conta Edgard. Os momentos de ten-
são duraram duas horas, das 20h às 22h. 
“A gente vai na sorte e na fé”, completa.

Já o oficial Nélio Vilas Boas teve um 
cachorro da raça pit bull açulado contra 
si por um parente de uma jurisdicionada 
inconformada com a intimação judicial re-
cebida. “Os oficiais levam notícias boas 
e ruins e nem sempre são bem-vindos”, 
lamenta Nélio. 

Buscando diminuir os riscos enfrenta-
dos pelos oficiais de justiça, otimizar o ser-
viço e dar apoio aos juízes e servidores dos 
Juizados Especiais Federais, foi criada em 
2008 a Central de Intimação, idealizada 
pela então juíza coordenadora Chyntia de 
Araújo Lima Lopes. Através desta Central, 
é possível realizar o cumprimento de man-
dados por telefone ou fax, quando a inti-
mação é simples e não representa prejuízos 
para a parte. 

A Central de Intimações está instalada 
no prédio dos JEFs e conta com o trabalho 
de dois oficiais em esquema de rodízio. 
Só em 2012, foram contabilizados 7.193 
mandados cumpridos exclusivamente por 
ligação telefônica, o que significa mais ce-
leridade e segurança para os oficiais de 
justiça. “A Central de Intimações é uma 
resposta efetiva para alguns percalços 
enfrentados no nosso dia a dia”, come-
mora Alberto Coelho.

Felizmente, a Central de Mandados 
não é fonte apenas de notícias ruins. Algu-
mas diligências se destacam por situações 
inusitadas encontradas no caminho, como 
o caso conhecido na unidade como “E o 
vento levou”, protagonizado pelo oficial 
Jaldo Caribé. Fazendo travessia marítima 
em uma lancha, o oficial teve o mandado 
levado para o mar por uma ventania. A 
oficiala Iracema Velame já chegou a ser 
confundida com vendedora de Avon. 

Outras diligências são lembradas pela 
alegria que levaram aos jurisdicionados. 
A oficiala Carmem da Gama se recorda 
com carinho da entrega de mandados 
com decisões positivas. “Nós temos mo-
mentos muito difíceis, perigosos mesmo. 
Mas os momentos bons, que são meno-
res em número, salvam, nos dão mais 
alegria, mais força, mais disposição para 
continuar trabalhando”, conta Carmem.

Aniversariantes  - Hoje: Adroaldo Fon-
seca (NUASG), Cléa Quadros (6ª Vara), 
Lina Barreto (4ª Vara), Patrícia Viana 
(Barreiras), Ana Claudia Seixas (SECAD) 
e Ana Lúcia Barbosa (Delta). Amanhã: 
Katy Carolina Xavier (Juazeiro), Wolney 
Cabral (Itabuna) e Filipe Lima (1ª Tur-
ma Recursal). Domingo: Andréa Gestei-
ra (Paulo Afonso), Patrícia Farias (18ª 
Vara), Anderson Souza (9ª Vara), Danie-
la Rodrigues (Teixeira de Freitas) e Ma-
theus Costa (Guanambi). Segunda-feira: 
Andréa Mara Magalhães (11ª Vara), 
Emerson Souza (2ª Vara), Osvaldo Fer-
reira Neto (NUCJU), João Emanuel Gon-
din (9ª Vara), Antonio Carlos Figueiredo 
(Caixa), João Hugo Vilasboas (NUASG), 
Waldner Maribondo e Alisson Brito (am-
bos de Campo Formoso). Terça-feira: Dr. 
Wagner Mota Alves de Souza, juiz fede-
ral substituto da 19ª Vara, Djalma San-
tana (5ª Vara), Lívia Nara Fonseca (9ª 
Vara), Laura Bezerra (Feira de Santana), 
Renata Oliveira (14ª Vara) e Samuel 
França (9ª Vara). Parabéns!!!

Luto oficial no TRF1, 
Seções e Subseções
A Portaria 92, de 20/06/2013, da 

Presidência do TRF1, declara luto ofi-
cial por três dias no Tribunal, Seções 
e Subseções Judiciárias da 1ª Região 
em decorrência do falecimento do de-
sembargador federal aposentado Nel-
son Gomes da Silva, ex-presidente da 
Corte, ocorrido ontem, 20/06/2013, 
em Goiânia.


