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“Houve redução no quadro de oficiais de justiça 
e grande aumento do número de mandados”

Entrevista com a juíza federal Cynthia de Araújo Lima Lopes
Justiça Federal Hoje - A senhora foi 

indicada para a Coordenação da Central 
de Mandados, mas já havia ocupado esta 
função anteriormente, não?

Juíza federal Cynthia Lopes - Sim. Ha-
via ocupado a função na gestão do juiz 
federal Salomão Viana na Direção do Foro 
em 2006 e 2007. Quando fui diretora do 
Foro, indiquei a juíza federal Daiana Bião, 
que ficou naquele período na Coordenação 
da CEMAN. Retornei agora, a pedido da 
diretora do Foro, juíza federal Cláudia Tou-
rinho Scarpa.

JFH - Nesse período de quase dez 
anos, o que a senhora percebeu de mu-
danças significativas na CEMAN?

Juíza federal Cynthia Lopes - Houve 
redução no quadro de oficiais de justiça e 
grande  aumento do número de mandados, 
nesse período, em razão do incremento do 
volume de processos, o que se reflete di-
retamente na CEMAN, principalmente das 
execuções fiscais. Deve ser mencionado, 
ainda, a criação de duas novas varas de 
execuções fiscais, a  8ª e a 24ª, a revoga-
ção do art. 15, inciso I, da Lei n. 5.010/66, 
pela Lei n. 13.043/2014, o que resultou 
numa sobrecarga para a sede da Seção Ju-
diciária da Bahia, em Salvador.

Lembro também que a última greve dos 
servidores, que perdurou por quase  quatro 
meses, de  16 de junho a  9 de outubro 
de 2015, resultou na devolução de mais 
de 800 mandados sem cumprimento pelos 
oficiais de justiça, portanto, a greve gerou 
um represamento muito grande de man-
dados que tiveram que ser cumpridos nos 
prazos. Mas eu acredito que esse momento 
está sendo ultrapassado. Agora iremos en-
trar em uma fase bem melhor no que diz 
respeito aos oficias de justiça. 

JFH - A senhora acaba de encerrar 
uma série de reuniões de avaliação com os 
oficiais. Quais as suas conclusões iniciais 
a respeito das queixas deles?

Juíza federal Cynthia Lopes – Estive 
reunida com praticamente todos os oficiais 
de justiça juntamente com a diretora do 
NUCJU, Leila Lessa.  As reuniões se de-
ram com os oficiais de justiça de cada uma 

das 12 zonas. Foram encontros para 
ouvir os problemas da CEMAN so-
bre os obstáculos encontrados nos 
cumprimentos das ordens judiciais 
e para colher sugestões. Foi extre-
mamente positivo porque ficamos 
conhecendo mais de perto a dura 
realidade vivenciada pelo oficiais no 
seu quotidiano. 

Acredito, no entanto, que a CE-
MAN, após passar por um período 
bastante difícil no ano passado, hoje 
vivencia um momento de diminuição 
do número de mandados a serem 
cumpridos, em função basicamente 
do novo CPC que libera o oficial de 
justiça de algumas diligências, mas, 
fundamentalmente, em relação às 
execuções fiscais, uma vez que a Portaria 
PGFN n. 396, de 20/4/2016, autoriza a 
que o Procurador da Fazenda Nacional re-
queira a suspensão das execuções fiscais 
(caso haja citação) de valor igual ou inferior 
a um milhão de reais. As varas de execução  
fiscal passarão a realizar as citações pelos 
Correios, o que terá um impacto extrema-
mente positivo no volume de mandados a 
serem encaminados à CEMAN.

JFH - Isso, certamente, aliviará o tra-
balho dos oficiais, pois as varas de execu-
ção fiscal são as campeãs de número de 
mandados.

Juíza federal Cynthia Lopes – Sim. De 
maio a julho deste ano, cada vara de execu-
ção fiscal encaminhou para a CEMAN uma 
média mensal de 266 mandados, enquanto 
as demais (cíveis, criminais e JEFs) encami-
nharam uma média de 122, menos da me-
tade. Isso se dá, obviamente, em razão do 
elevado número de processos que tramitam 
nessas varas especializadas. E nesses três 
meses, de maio a julho, a CEMAN recebeu 
mais de 12 mil mandados para cumprir.

JFH - Além do volume de trabalho, 
quais outras questões a senhora pode citar 
como queixas dos oficiais?

Juíza federal Cynthia Lopes –  Com cer-
teza é a questão da segurança para o cum-
primento das diligências. Salvador, como 
todas as capitais e grandes cidades do país, 
atravessa situações graves de violência. Eu 
ouvi relatos impressionantes de lugares que 
são impenetráveis na cidade, o que gera 
um enorme receio dos oficiais de justiça no 
cumprimento de mandados porque esse tra-
balho tornou-se muito perigoso. É uma si-
tuação delicada que estamos empenhados 
em amenizar.

JFH - Como a Coordenação poderá aju-
dar na segurança dos oficiais?

Juíza federal Cynthia Lopes –  Imple-
mentando algumas medidas para melhorar 
as condições de sua segurança no cum-
primento dos mandados, como reativação 
da comissão para levantamento das áreas 
perigosas e tentar fazer algo semelhante à 
Justiça do Trabalho que possui um banco 
de dados com endereços atualizados. Cru-

zaremos essas informações com a identifi-
cação das zonas de risco e isso permitirá 
que o oficial de justiça disponha dessas 
informações e possa ficar mais protegido. 

Destaco, também, que já há determina-
ção da Corregedoria do TRF da 1ª Região, 
neste sentido e lembro o teor da Circular 
PRESI 74, de 25.06.2015,  na qual o Pre-
sidente do Tribunal recomenda que “por 
medida de segurança e visando resguar-
dar a integridade física do oficial de jus-
tiça no cumprimento de ordens judiciais, 
que o cumprimento dos mandados seja, 
preferencialmente, no período diurno, res-
salvado o cumprimento de ordens judiciais 
no período noturno  apenas em caráter ex-
cepcional”.

JFH - Esse sentimento de insegurança 
e o fato de os oficiais de justiça trabalha-
rem a maior parte do tempo fora do con-
tato dos colegas das varas e da área admi-
nistrativa não lhe parece ser um gerador 
de uma certa dissociação?

Juíza federal Cynthia Lopes – Sim, 
uma sensação de falta de pertencimento. 
Por isso, é intenção da DIREF dar atenção 
maior para eles, qualificar seu espaço de 
trabalho e oferecer condições melhores. 
Pretendemos promover uma aproximação 
entre as varas, unidades que expedem 
os mandados, e a CEMAN, de modo que 
possam ser discutidos eventuais proble-
mas nos cumprimentos dos mandados. Na 
medida em que houver essa aproximação, 
muitos problemas serão solucionados. 

É necessário que se conheça o que se 
passa durante o cumprimento dos man-
dados e muitos oficiais de justiça também 
não têm ideia de como se dá o trabalho nas 
secretarias das varas. Então, o sentido da 
Coordenação também é aproximar e sensi-
bilizar as duas partes para as questões im-
portantes no desempenho das atribuições 
do oficial de justiça. 

JFH - A senhora acredita que esse dis-
tanciamento entre os oficiais e os colegas 
das unidades judiciárias e administrativas 
pode ser um efeito colateral da criação das 
Centrais de Mandados? Acha que se pode 
pensar em voltar às situações anteriores 
em que os oficiais eram lotados nas varas?

Juíza federal Cynthia Lopes – A volta 
à situação antiga está completamente fora 
do nosso alcance porque é uma medida do 
Conselho da Justiça Federal. Mas concor-
do que se os oficiais retornassem para as 
varas isso seria muito bom, mesmo se eles 
fizessem um rodízio entre elas. Isso me-
lhoraria bastante, inclusive para a ques-
tão da falta de pertencimento, de eles se 
acharem completamente fora da estrutura 
e sem vinculação direta ao juiz, além das 
muitas incompreensões daí resultantes, 
mas não acredito que isso aconteça por-
que a ideia de criar a CEMAN foi exata-
mente para imprimir uma agilidade maior 
no cumprimento das diligências. 

JFH - No que mais a Coordenação pre-
tende centrar esforços

Juíza federal Cynthia Lopes – Estou 
preocupada em fazer alguns ajustes porque 
há reclamações das varas sobre a falta de 
cumprimento de diligências no prazo,  do 
mau cumprimento de diligências, do retorno 
desnecessário de diligências resultantes de 
mau cumprimento. Isso tudo representa um 
tempo morto muito grande no processo. 

Estamos tentando fazer um acompanha-
mento mais de perto, fazendo relatórios a 
cada 15 dias. São relatórios de cumprimen-
to, de produtividade, listando aqueles ofi-
ciais de justiça que não estão cumprindo os 
prazos. O que quero fazer é indagar a cada 
um por que não está cumprindo, por que 
está demorando para cumprir. Eu chamo 
e converso antes. A sindicância é o último 
recurso, pois o que queremos é a colabora-
ção deles, a parceria e que eles cumpram os 
mandados no prazo. 

Sabemos que há problemas efetivamen-
te no atendimento aos prazos, mas é impor-
tante o acompanhamento sistemático e isso 
é algo que a nova Coordenação está fazendo, 
voltando a acompanhar o cumprimento de 
mandados. Os oficiais que têm problemas 
com os prazos são muito poucos. A CEMAN 
é muito boa, tenho uma visão muito positiva 
dela. Ela é maior do que o oficial X ou Y. 

JFH - A senhora já é uma magistrada 
com um grande volume trabalho, titular de 
uma vara tão eficiente como a 14ª Vara 
Cível e ainda é professora universitária. 
Esse função na Coordenação não é uma 
sobrecarga extra?

Juíza federal Cynthia Lopes – Claro 
que esse munus importa certo sacrifício, 
mas é muito gratificante fazer esse traba-
lho, principalmente quando ele dá frutos. 
Eu estou muito empenhada nele e acredi-
tando que haverá bons resultados. Estou 
satisfeita por haver um bom espaço para 
um trabalho satisfatório. 

Mas faço questão de registrar a ini-
ciativa da Dra. Cláudia Tourinho Scarpa 
que me escolheu para esse desafio por 
eu ter trabalhado há muitos anos nessa 
área e por eu gostar muito dos oficiais 
de Justiça. Tenho uma excelente relação 
com muitos deles.


