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“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.” Albert Einstein 

“LONGA MANUS” 
 

 

Oficiais de Justiça da Seção Judiciária do Acre 

 

Oficiais da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul 

A partir desta data estaremos veiculando neste 

informativo notícias sobre nosso trabalho, 

peculiaridades, situações típicas e absolutamente 

atípicas da função de Oficial de Justiça Avaliador 

Federal com o intuito de reduzirmos o 

distanciamento natural dos demais servidores, por 

exercermos uma atividade externa e, 

principalmente, registrar situações que possam 

auxiliar outras varas em casos análogos. Neste 

primeiro momento, entendemos necessário 

explicar um pouco do conceito da função. No site 

Dicionário Informal encontramos um conceito 

bastante razoável para “Longa Manus”: é uma 

expressão que designa o executor de ordens. É 

normalmente utilizada em referência ao Oficial de 

Justiça - que é o executor das ordens judiciais, ou 

seja, "a mão estendida do juiz na rua"! 

(grifamos). Pois bem. A cada movimentação 

processual, desde a protocolização até o envio 

para os arquivos – quando é o caso – o objetivo 

da parte que buscou a Justiça Federal é obter 

uma decisão em seu caso concreto, ou seja, 

submeter o seu problema à autoridade judiciária. 

Todos sabem que isso é feito obedecendo a 

procedimentos previamente estabelecidos em leis 

processuais.  A cada fase processual as partes 

precisam ser informadas do que está 

acontecendo, de como o juiz a quem seu caso foi 

submetido está conduzindo aqueles autos e cabe 

a nós, Oficiais de Justiça, executar cada ordem: 

alvarás de soltura, citações, intimações, 

notificações, penhoras, arrestos, desocupações, 

reintegrações, avaliações, descrições, 

verificações, etc. Em outras palavras, somos “a 

mão estendida do juiz na rua”, fazendo cumprir 

cada decisão proferida nos autos. Atualmente, na 

Seção Judiciária do Acre somos 10 Oficiais de 

Justiça: Carolina Cavalcante Lipinski, Cleison 

Maia Carvalho, George Cruijff Sales da Costa, 

José Augusto de Araújo Rodrigues, Julio Cezar 

Paulino, Lizumar Bezerra do Nascimento, Marcio 

Gil Dias Jocundo, Marcos Vinícius Pacheco da 

Silva Cunha, Nilzio Oliveira de Albuquerque Júnior 

e Suede Maria Pedrosa Vasconcelos. Na 

Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul, mais 02  

colegas compõem o quadro: Cícero Delfino de 

Lima e João Fernando Fagundes Lobo.   

 


