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RESUMO 

 

 

O número de demandas que chegam ao Poder Judiciário tem se intensificado 

a cada ano, em contrapartida observamos que nem sempre essas demandas são 

atendidas de forma a corresponder às expectativas de seus usuários, no sentido de 

prestar um serviço adequado, satisfatório e num tempo razoável, em virtude de 

diversos fatores. Sabemos que uma das maiores reclamações daqueles que se 

valem do Poder Judiciário para ver suas demandas satisfeitas é a morosidade ou 

lentidão da Justiça. O presente trabalho de conclusão de curso pretende discutir os 

fatores que possam otimizar a prestação jurisdicional, tomando como cenário a 

relação entre os Cartórios Judicias e a Central de Cumprimento de Mandados das 

Varas de Fazenda Pública. Serão analisadas algumas ferramentas da gestão por 

processos que possam contribuir no aprimoramento dessa relação. 

  

 

Palavras-chave:  Política da Qualidade. Gestão por Processos. Central de 
Mandados. Mandado judicial. 
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ABSTRACT 

 

 

The number of lawsuits that reach the Judiciary has intensified every year, in 

contrast we observe that these demands are not always met in order to meet the 

expectations of its users, in order to provide an adequate, satisfactory and 

reasonable service, due to several factors. We know that one of the biggest 

complaints of those who use the Judiciary to see their demands satisfied is the 

slowness or slowness of justice. The present work of conclusion of course intends to 

discuss the factors that can optimize the jurisdictional rendering, taking as a scenario 

the relation between the Judiciary Notaries and the Central of Compliance with the 

Mandates of the Public Treasury Courts. Some tools of the management by 

processes will be analyzed that can contribute in the improvement of this relation. 

  

 

Keywords: Quality Policy. Process management. Central Command. Judicial order. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A partir da década de 1990 verificamos um aumento de demanda sobre o 

Poder Judiciário. Nesse mesmo período começam emergir movimentos no sentido 

de implementar a Reforma do Judiciário. No final de 2004 o Congresso Nacional 

aprova a Emenda Constitucional nº 45. Dentre as mudanças advindas com a 

Emenda podemos citar as modificações nos procedimentos judiciais, a criação do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como implantação de mecanismos 

administrativos mais eficientes e céleres.  

Nesse sentido, diante do crescente número de demandas que chegam ao 

Poder Judiciário, e das constantes reclamações quanto à lentidão e morosidade da 

justiça, bem como das determinações e orientações do CNJ, o Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) passou a adotar dentro do seu plano 

estratégico uma Política de Qualidade que busca implementar práticas de gestão 

que impulsionem a instituição à alcançar seus objetivos. Ademais, preocupou-se em 

incluir no plano estratégico sua missão, visão e valores, que devem ser 

compreendidos e observados por todos aqueles que estão direta ou indiretamente 

envolvidos na prestação jurisdicional.  

Cumpre ressaltar que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tem 

como missão resolver os conflitos de interesse em tempo adequado à sua natureza 

visando à pacificação social e a efetividade de suas decisões. No desenvolver de 

suas atividades busca consolidar-se como instituição pacificadora e solucionadora 

dos conflitos da sociedade. Para tanto, pauta-se em diversos valores, dentre os 

quais: celeridade, responsabilidade social e efetividade.  

O presente trabalho de conclusão de curso pretende discutir os fatores que 

possam otimizar a prestação jurisdicional, tomando como cenário a relação entre os 

Cartórios Judiciais e a Central de Cumprimento de Mandados das Varas de Fazenda 

Pública do TJERJ, repensando, assim o cumprimento dos mandados pelos oficiais 

de justiça. Serão analisadas algumas ferramentas da gestão por processos que 

possam contribuir no aprimoramento dessa relação.  

A gestão por processos foi implementada na Central de Cumprimento de 

Mandados das Varas de Fazenda Pública (CCMVFP) a partir de 28/11/2014, através 

de Rotina Administrativa (RAD), porém, percebe-se que ainda existem algumas 
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falhas. A proposta do presente trabalho é propor sugestões de melhoria no processo 

de trabalho, possibilitando, assim, maior e melhor orientação aos servidores de 

outras unidades organizacionais que têm interfaces com o processo de trabalho da 

CCMVFAZ e consequentemente reduzir o número de mandados expedidos e 

devolvidos de forma irregular. Como melhorias, sugerimos alteração nas RADs, 

estabelecimento de novos indicadores e estruturação de um plano de ação. 

O trabalho se ateve aos problemas e falhas nos mandados judiciais e o 

comportamento das unidades organizacionais nesse processo tendo como amostra 

os Cartórios e Central de Cumprimento de Mandados das Varas de Fazenda 

Pública. 

Uma melhor compreensão do estudo pode ser obtida a partir da abordagem 

de alguns tipos de conhecimentos necessários para a correta confecção e instrução 

dos mandados atrelada a identificação das falhas mais encontradas, assim como do 

quanto os envolvidos no processo estão atentos aos mesmos e tomam as 

providências para correção das falhas.   

Para tanto, foram analisados questionários aplicados junto aos cartórios e a 

CCMVFP e relatórios de mandados devolvidos de forma irregular no período de 

jan/2016 a set/2017.  

A relevância do presente estudo deve se ao fato de que tais erros e falhas 

podem ser evitados a partir da adoção de algumas simples ferramentas da gestão 

por processos, bem como contribuir para a conscientização da responsabilidade de 

todos acerca do razoável andamento processual. Tais providências não só diminuiria 

a quantidade de mandados devolvidos de forma irregular e o retrabalho, como 

melhoraria a imagem da política de qualidade do judiciário estadual, na medida em 

que afetaria de forma positiva o tempo de duração do processo. 

Para embasar esta pesquisa recorremos aos conceitos de Gestão por 

Processo, Política da Qualidade, Central de Mandados, Mandado Judicial.  

Cumpre salientar que o interesse em estudar e pesquisar sobre o assunto 

está diretamente ligado às experiências vividas no dia a dia do trabalho como Oficial 

de Justiça. Cabe ressaltar que a principal ferramenta de trabalho de um Oficial de 

Justiça é o mandado judicial, onde deveriam se materializar todas as informações 

necessárias ao bom e regular andamento de seu ofício. O mandado judicial é o meio 

ou instrumento de comunicação entre o juiz e as partes, assim como entre o juiz e o 

oficial de justiça, e é somente através dele e das peças que o acompanha que este 
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tem como saber exatamente que providências precisam ser tomadas para que os 

interessados tomem conhecimento do comando judicial. Se houver qualquer falha no 

mandado este poderá ficar prejudicado, acarretando a devolução sem o devido 

cumprimento. Tal procedimento certamente influenciará na razoável duração do 

processo, e na insatisfação do usuário, já que o mandado por um erro terá que 

retornar ao cartório para as devidas correções e só após estas retornará para as 

mãos do oficial de justiça. Fato é que um detalhe que parece insignificante pode 

inviabilizar o cumprimento da medida, tornando essa etapa do processo ineficaz, 

ineficiente e sem efetividade alguma. É preciso, ainda, saber se diante das 

ocorrências existe um trabalho preventivo que busque evitar novos erros, ou se tais 

problemas são sanados, apenas, de forma pontual. O presente estudo pode servir 

ainda de base para novas pesquisas, melhorando, ainda mais a qualidade do 

serviço prestado. 

Optamos por adotar uma pesquisa bibliográfica e descritiva, consistente no 

levantamento, seleção e análise de documentação, livros, artigos, relatórios, rotinas 

administrativas; bem como a pesquisa de campo e opinião, através de entrevistas e 

questionários, assim como a observação simples e participativa, onde foram 

observados, registrados, coletados e analisados determinados dados, tais como: os 

erros mais comuns cometidos na confecção e instrução dos mandados judiciais, o 

número de devolução de mandados irregulares e os tipos de irregularidades, o 

tempo de retorno do mandado corrigido e os conhecimentos necessários para uma 

correta confecção/instrução dos mandados. Os sujeitos da pesquisa foram 

selecionados por acessibilidade e tipicidade dentro dos limites do campo de amostra 

já exposto.  
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2 GESTÃO POR PROCESSOS 

 

 

Vivemos hoje num mundo globalizado, onde a cada dia surgem novas ideias, 

tecnologias e ferramentas de trabalho. Neste contexto, nenhuma instituição pode se 

considerar atualizada por muito tempo, é preciso lutar contra o obsoletismo e formas 

passadas de trabalho. Inovar e transformar é preciso. Inovar nada mais é que adotar 

processos mais flexíveis, ágeis e integrados. Nesse sentido, podemos falar em 

gestão por processo de trabalho, a forma mais rápida de mudar. Estamos 

experimentando uma era em que é necessário mudar o foco. O foco em tarefas já 

está obsoleto, é urgente que haja uma mudança do foco em tarefas para o foco em 

processos, pois estes estão interligados. 

 

Segundo DeToro e McCabe:  

 

Gestão por processos é uma estrutura gerencial orientada a processos, em 
que gestor, time e executores do processo são todos executores e 
pensadores enquanto projetam seu trabalho, inspecionam seus resultados e 
redesenham seu sistema de trabalho em alcançar melhores resultados. 

 

De Sordi entende que: 

 

Um dos objetivos da prática administrativa da gestão por processos é 
assegurar a melhoria contínua do desempenho da organização, por meio da 
elevação dos níveis de qualidade de seus processos de negócios.  
 

No contexto da gestão por processos é preciso identificar e mapear 

processos de trabalho, permitindo investigar gargalos, identificar pontos de não 

conformidade e implementar melhorias por meio de um trabalho de modelagem 

desses processos.  

Sendo assim, a gestão por processos deve adotar o seguinte roteiro: 

identificação, mapeamento e modelagem, documentação e implementação e 

monitoramento e melhoria contínua. 

Consideramos que um dos fatores mais relevantes para o sucesso da gestão 

por processos são as pessoas, pois a elas são atribuídos conhecimento e 

informação.  
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É preciso que cada envolvido no processo da prestação jurisdicional tenha 

em mente que o seu trabalho faz parte de algo maior, que está interligado a outros 

processos, e que a forma como ele é feito impactará diretamente no processo ou 

fase posterior.  

Desta forma, faz-se necessário desenvolver a consciência de equipe ou time, 

onde todos são responsáveis e participantes do bom desempenho do judiciário. É 

bem verdade que muitos estão desmotivados, sentindo-se desvalorizados, todavia, 

não abordaremos essa questão neste estudo. 

Partindo do pressuposto de que um dos fatores mais relevantes para o 

sucesso da gestão por processo são as pessoas, por deterem conhecimentos e 

informações, conclui-se que uma organização vale por aquilo que ela coletivamente 

sabe. Sendo assim, a organização que terá uma política de qualidade bem sucedida 

será aquela que conseguir engajar os recursos humanos disponíveis em sua missão 

e visão de forma sistêmica e não tradicional e departamentalizada como outrora.  

É preciso um alinhamento entre a estratégia e os processos da organização 

para que haja uma modernização da instituição, uma mudança de paradigma, na 

qual a visão setorizada vá sendo substituída pela visão macro do serviço.  

Nesse contexto é que entra a capacidade do gestor de promover uma 

interação e participação das equipes para implantação do processo por gestão.  

“A capacidade de gerir processos tem sido vista como uma forma eficaz de 

promover integração, dinâmica, flexibilidade e inovação nas organizações” (PAIM, 

2009, p.25). Como resultados e benefícios dessa eficácia pode-se citar “o aumento 

da compreensão teórica e prática sobre os processos, ampliando as possibilidades 

de reflexão, diálogo, e ação voltada ao desenvolvimento e aprimoramento dos 

mesmos” (PAIM, 2009, p.25-26). 

Cumpre salientar, que dentro da capacidade de gerir processos está a 

capacidade de identificação de processos críticos ou chaves, que irá possibilitar uma 

prestação jurisdicional mais eficaz, eficiente e efetiva. 

Uma vez identificados, os processos precisam estar em contínua melhoria, e 

as pessoas precisam entender que precisam trabalhar em conjunto para que tal 

propósito seja alcançado. 

Para melhorar qualquer processo de trabalho, primeiro é necessário entende-

lo, criando um fluxo lógico de conexão entre todas as atividades que o compõe. 
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Podemos entender processo de trabalho como uma atividade ou conjunto de 

atividades que recebe uma entrada, que agrega algum tipo de valor, que faz uma 

transformação e que entrega um produto ou serviço a um usuário ou cliente 

específico. 

A prestação jurisdicional é a entrega pelo Poder Judiciário dos serviços 

pertinentes à jurisdição, sempre que demandados pelos titulares de direito e de 

interesses em conflito, que pedem ao judiciário uma solução jurídica, isto é, de 

acordo com o direito, seus princípios e normas. 

O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tem como missão resolver os 

conflitos de interesses em tempo adequado à sua natureza, visando à pacificação 

social e efetividade de suas decisões. Como valor, dentre outros, celeridade e 

efetividade.  

O presente estudo aborda algumas dificuldades encontradas pelos oficiais de 

justiça e pela Central de Cumprimento de Mandados em dar efetividade a 

determinados comando judiciais, devido alguma irregularidades verificadas nos 

mandados, o que vai de encontro a razoável duração do processo e aos valores da 

organização. 

Aqui entra a gestão por processos, como ferramenta de melhoria, já que esta 

tem sido utilizada também como um mecanismo de redução de tempo entre a 

identificação de um problema de desempenho nos processos e a implementação 

das soluções cabíveis (PAIM, 2009, p. 26).  

Nesse sentido, a adoção da gestão por processos na CCMVFP, associada à 

gestão por processos nos Cartórios Judiciais do TJRJ, torna o cumprimento dos 

mandados bem mais eficaz, já que reduz o número de mandados expedidos e 

devolvidos de forma irregular, bem como o lapso temporal entre sua expedição e 

seu cumprimento. 

 

 

2.1 QUALIDADE EM PROCESSOS 

 

 

O que caracteriza a era da qualidade total é que todos dentro da organização, 

sejam eles setores ou pessoas, passam a se responsabilizar pela garantia da 
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qualidade dos produtos e serviços. Desta forma, a qualidade nos processos de 

trabalho dentro da organização deve ser observada por todos de forma sistêmica, de 

modo que em todos os níveis da instituição sejam considerados o inter-

relacionamentos e interdependências. 

Segundo Oliveira (2003, p.4) “a gestão da qualidade está embasada em 

alguns conceitos e teorias, dentre os quais destacam-se: custos da qualidade, 

engenharia da confiabilidade e zero defeito”, ou ainda, o custo da qualidade estaria 

ligado a custos de prevenção, identificação de problemas potenciais, de avaliação, 

verificação de erros durante e após a fabricação, falhas internas e externas (2003, 

p.5). 

Na opinião de Oliveira (2003, p.5):  

 

A teoria da engenharia da confiabilidade reconhece que as taxas e falhas 
não são constantes, nem variam regularmente. Em vez disso, há um 
período de adaptação (quando as taxas de falhas são altas), de operação 
normal (quando as taxas de falhas são constantes e relativamente baixas) e 
uma fase de desgaste (quando a falhas aumentam constantemente e o 
produto se deteriora). 
 

Conforme explicitado pelo autor “a teoria do zero defeito parte do princípio de 

que o ser humano tem capacidade para executar as tarefas sem a incidência de 

erros, o que está estritamente relacionado com treinamento técnico e capacitação 

psicológica” (2003, p.5).  

Seres humanos não são máquinas, sendo, portanto, falhos, nesse sentido 

discordamos de tal teoria, entendendo, que tais falhas podem sim ser minimizadas à 

medida que os processos de trabalho são otimizados. 

Verificou-se que para a qualidade total ser implementada com sucesso seria 

necessária a observância de alguns princípios, que segundo Oliveira (2003, p.5-7) 

seria a total satisfação do cliente; a gerência participativa; o desenvolvimento de 

recursos humanos; a constância de propósitos; o aperfeiçoamento contínuo do 

sistema; a gestão e controle de processos e a disseminação de informação.   

O conceito de qualidade de acordo com alguns autores é bem subjetivo por 

depender do contexto em que é aplicado e das diferentes visões sobre qualidade.  

Garvin (1992, apud OLIVEIRA, 2003, p. 9) identifica diferentes abordagens 

para definir a qualidade, levaremos em consideração no presente trabalho apenas a 

abordagem fundamentada na produção, não obstante deva-se considerar a 
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satisfação do usuário, tanto interno quanto externo, assim como o produto ou 

serviço.  

Primeiramente deve-se estabelecer um projeto e toda produção deve estar 

conforme as especificações estabelecidas por este; qualquer desvio implicará queda 

de qualidade, concluindo-se que é preciso fazer certo da primeira vez, (OLIVEIRA, 

2003, p. 10).  

A abordagem fundamentada na produção tem como ênfase o controle do 

processo, utilizando técnicas estatísticas para saber acerca da conformidade, se 

está ou não dentro dos limites aceitáveis. Tais técnicas, por conseguinte, preocupa-

se com a redução de custos, pois a melhoria da qualidade diminuiria o número de 

desvios, concluindo, assim, se que impedir defeitos é mais barato que corrigir falhas 

(OLIVEIRA, 2003, p.10). 

De acordo com Mañas, (org. OLIVEIRA, 2003, p. 29), dois aspectos devem 

ser considerados como aspectos da qualidade mais alta que uma empresa ou 

organização pode almejar. São eles: a) atendimento às necessidades do cliente 

(adequação ao uso do produto ou serviço por parte dele) e b) eliminação de 

deficiências. Entende-se como principal efeito da mais alta qualidade o fato de que 

quanto mais qualidade menos custos. 

Mañas, (2003, p.30) ressalta que pensar na ausência de deficiências significa:  

 

reduzir a frequência de erros, reduzir o retrabalho e desperdício, reduzir a 
insatisfação do cliente, reduzir a inspeção e testes, diminuir o tempo 
necessário para colocar novos produtos no mercado, aumentar o 
rendimento e capacidade e melhorar o desempenho de entrega. 

 

Qualidade enquanto melhoria contínua pode ser obtida pela qualidade do 

produto ou serviço e pela satisfação do cliente. Nesse ponto podemos ver a 

qualidade como algo mensurável, sendo assim, havendo possibilidade de mensurar 

alguma coisa em relação a um objetivo, tem-se uma qualidade decifrável. (2003, 

p.30)  

Para manter a qualidade e a produtividade, enquanto medida mensurável, 

segundo o autor acima citado é preciso que haja: trabalho concluído de maneira 

mais inteligente; operacionalização por intermédio da utilização de novas técnicas e 

novos processos/procedimentos; busca constante de uma situação de contínuo 

processo de melhoria, do resultado sem defeitos; eliminação de defeitos e 
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desperdícios, inclusive o refazer de atividades; resultado de acordo com esperado 

ou melhor que o esperado, conforme expectativas conhecidas e/ou previstas. (2003, 

p.31) 

O controle de qualidade faz parte do processo de gerenciamento em um 

sistema administrativo, que deve utilizar técnicas padronizadas, atualizadas e 

inovadoras. 

Pelo autor Mañas, (2003, p.21-22) foram dadas algumas sugestões para 

obter sucesso na gestão de qualidade:  

 

estabelecer padrões de performance com base na não existência de erros e 
deficiências; implantar um sistema de qualidade baseado na prevenção e 
aumento da qualidade em tudo o que fazemos; determinar sistemas de 
medição tendo por base a detecção e medição de deficiências, criar um 
processo de melhoria de qualidade fundamentado em gestão de processo, 
cada colaborador assumindo a responsabilidade do seu serviço; 
estabelecer que cada área, departamento ou unidade sejam considerados 
como um processo independente e que cada administrador específico seja 
tratado como o ‘dono’ do respectivo processo. Cada um sendo responsável 
pela implementação da gestão do processo para sua área; cada área 
organizacional terá de desenvolver, implantar, acompanhar e reportar o 
processo do seu próprio plano de melhoria de qualidade; estabelecer 
programas de ação que vão sendo modificados enquanto ocorrem 
acúmulos de experiências, quase sempre traduzidas por falhas de 
implementação estabelecidas em planos por pessoas que desconheciam 
realidades específicas e gerais da organização envolvida, redução de 
custos, eliminação de desperdício, diminuição de prazos, produtividade, 
satisfação do consumidor. 

 

A adoção do controle e eliminação dos desperdícios está intrinsecamente 

ligada à Política de Qualidade, devendo, portanto, as organizações que se propõem 

estabelecê-la em seu plano estratégico dispensar-lhe especial atenção. 

O combate ao desperdício pode ocorrer de duas formas, através de uma ação 

corretiva e/ou de uma ação preventiva. A ação corretiva foca os procedimentos 

preestabelecidos quando da identificação de uma não conformidade, buscando suas 

causas e implementando procedimentos para uma solução. A ação preventiva, por 

sua vez, cuida dos procedimentos rotineiros que visam evitar a ocorrência de 

desvios no sistema produtivo da organização, (CALIXTO e OLIVEIRA, 2003, p. 66). 

Para os referidos autores (2003, p. 66) alguns procedimentos podem ser 

adotados para orientar as pessoas que estarão diretamente envolvidas na produção. 

Tais como: auditorias internas da qualidade, com objetivo de medir a eficácia do 

sistema da qualidade, confrontando o que foi realizado com o que estava planejado; 

treinamento do pessoal, a partir da identificação das necessidades; o 
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estabelecimento de técnicas estatísticas, analisando dados colhidos do sistema, a 

fim de subsidiar a melhoria contínua do sistema. 

Cabe salientar que o sistema da gestão da qualidade não é um sistema 

isolado que funciona por si só. O sucesso desse sistema depende de outros 

sistemas menores e de como as pessoas se interagem com eles.  

Oliveira, (2003, p. 15) define sistema como “um conjunto de partes que 

interagem e se interdependem, formando um todo único com objetivos e propósitos 

em comum, efetuando sinergicamente determinada função”. Continua, ainda, 

afirmando que um sistema “é composto por outros sistemas menores, denominados 

subsistemas, que estão sequencialmente dependentes uns dos outros”. Sendo 

assim, o desempenho de cada um desses subsistemas define o sucesso ou 

insucesso do sistema maior. 

Todo sistema é composto de entradas (inputs), processo ou processamento e 

saídas (outputs), e esses sistemas são retroalimentados constantemente a fim de 

satisfazer as necessidades dos usuários e expectativas dos clientes internos e 

externos. 

 

 

2.2 DA EFICÁCIA, EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DOS PROCE SSOS 

 

 

Ainda dentro do assunto da gestão da qualidade é preciso considerar que 

cada processo deve ao mesmo tempo ser efetivo, eficaz e eficiente. 

Processo eficaz para Rios Neto, (2016, apêndice I):  

 

é aquele que produz resultados úteis para os seus usuários ou clientes. Isto 
é, o processo que produz resultados com a utilidade prevista, atendendo as 
necessidades dos clientes para os quais ele existe. 

 

O autor, antes mencionado, entende, ainda, processo eficiente como:  

 

é aquele que aproveita bem os recursos ao transformá-los em resultados, 
evitando desperdícios. A eficiência é conseguida com a otimização e 
economia de recursos gastos, isto é, com a diminuição de custos e tempo 
para realizar o processo. 
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Considerando que processo eficaz é aquele que produz resultados úteis para 

os usuários e processo eficiente é o que aproveita bem os recursos ao transformá-

los em resultados, evitando o desperdício, o processo efetivo é aquele que “produz 

os resultados para os quais foi planejado, organizado, dirigido e controlado”, (RIOS 

NETO, 2016, apêndice I). 

Não obstante, os três princípios sejam de suma importância na gestão da 

qualidade, a eficácia tem precedência. No entendimento de Rios Neto, (2016, cap. 

1.3), “um processo eficaz pode ser sempre melhorado quanto à eficiência”; contudo, 

sem eficácia o processo não pode avançar, já que, sem a mesma o processo tem 

que ser refeito, pois “não atingiu a utilidade ou razão da sua existência” (RIOS 

NETO, 2016, cap. 1.3). Conclui-se que efetividade ou eficiência não é garantia de 

eficácia, sem eficiência e efetividade o processo pode até subsistir, mas sem 

eficácia jamais. 
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3  EFICÁCIA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS 

 

 

O serviço prestado pelas Centrais de Cumprimento de Mandados e pelos 

Oficiais de Justiça das Varas de Fazenda Pública e Juizados Especiais Fazendários 

é a comunicação dos atos processuais praticados por estes juízos, bem como pelas 

Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Com o fim de 

que o usuário externo faça ou deixe de fazer algo, bem como se sujeite a 

determinado comando judicial.  

Tal comunicação sé dá através de um documento ou instrumento chamado 

mandado judicial, cujo portador é o Oficial de Justiça. 

O referido serviço é parte integrante de um conjunto ou pacote de serviços, 

haja vista ser o serviço final justamente a prestação jurisdicional propriamente dita 

ou a solução do conflito.  

Nesse sentido a Central de Mandados e o OJA não prestam a jurisdição em 

si, mas leva ao conhecimento de terceiros a determinação judicial, para que se faça 

ou deixe de fazer algo. Esse serviço é pré-requisito para a continuidade de outros, 

assim como para o término do processo, uma vez que, após a realização da 

diligência e devolução do mandado, devidamente cumprido, os interessados (partes, 

advogados, demais servidores, ministério público e juiz) podem requerer novas 

providências, e desta forma dar sequência aos demais atos que impulsionem o 

processo. 

Considerando o fluxo de gestão de serviços o pré-requisito para a realização 

da diligência pelo OJA é: a expedição do mandado judicial pela serventia cartorária 

ou câmara competente, dentro dos padrões de conformidade; o cadastro do 

mandado e a disponibilização do mesmo.  

Na fase de aquisição, o que o usuário espera é que a ordem judicial seja 

cumprida ou satisfeita tão logo o mandado chegue à Central de Mandados ou às 

mãos do OJA.  

Todos almejam ver seus pleitos satisfeitos imediatamente ou com certo grau 

de prioridade.  

Contudo, muitas vezes esse processo é paralisado, não podendo prosseguir 

por algumas irregularidades no mandado.  
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Desta forma, é necessário que o mandado irregular retorne ao cartório ou 

câmara para correção, o que por certo gera muita insatisfação e desgaste por parte 

do usuário, principalmente, em se tratando de medidas urgentes. 

A fim de colocar o leitor a par de alguns termos jurídicos, que por ventura não 

tenha muita familiaridade, procuraremos abordá-los suscintamente. 

Segundo Liebman, (1968 apud Theodoro Jr, 1999, p. 34), jurisdição é o 

“poder que toca o Estado, entre as suas atividades soberanas, de formular e fazer 

atuar praticamente a regra jurídica concreta que, por força do direito vigente, 

disciplina determinada situação jurídica”. Para que a haja a prestação jurisdicional 

por parte do Estado é preciso que o mesmo seja provocado, diante de um caso 

concreto, onde, perante um conflito de interesse, busque-se a reparação do dano ou 

o restabelecimento da ordem jurídica. 

A prestação jurisdicional é exercida pelo Poder Judiciário em suas diferentes 

esferas, seja ela Estadual, Federal, Primeiro ou Segundo grau; e conta com órgãos 

judiciários e auxiliares da justiça. 

As pessoas que em nome do Estado, exercem o poder jurisdicional são, 

genericamente, denominadas Juízes. “O Juiz, enquanto detentor do poder 

jurisdicional para consecução de suas tarefas necessita da colaboração de órgãos 

auxiliares, que, em seu conjunto e sob a direção do magistrado, formam o juízo”, 

(THEODORO JR, 1999, p.205).  

Para que haja a prestação jurisdicional é preciso que haja a formação e 

desenvolvimento do processo, e isso não ocorre sem a participação de pessoas 

(servidores e colaboradores) encarregadas da documentação dos atos processuais 

praticados e das diligências realizadas fora da sede do juízo, pessoas estas 

designadas como auxiliares do juízo (THEODORO JR, 1999, p. 205). 

Abordamos nos capítulos anteriores que os processos para gestão de uma 

organização estão interligados e que existe uma interdependência entre eles. 

Percebemos, também, que todo processo é composto de entradas, processamento 

e saídas e que a eficácia de um processo depende de como os processos ou 

procedimentos desta cadeia estão sendo desenvolvidos.  

Nesse contexto desenvolvemos o presente estudo, a fim de estudar a adoção 

da gestão por processos na Central de Cumprimento de Mandados do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro e sua eficácia no cumprimento dos mandados 

judiciais. 
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Como dito, anteriormente, o juízo, incumbido da prestação jurisdicional é 

formado por uma série de servidores e colaboradores, cada qual com uma função 

previamente estabelecida.  

Dentre estes está o Oficial de Justiça, encarregado de cumprir 

determinações/diligências fora do cartório ou sede do juízo. Essas determinações ou 

diligências, por sua vez, estão consubstanciadas em um documento denominado 

mandado judicial. Os oficiais, então, em síntese, são os mensageiros e executores 

de ordens judiciais. 

Central de Mandados, por sua vez, é a nomenclatura utilizada para o órgão 

ou setor responsável pela concentração dos oficiais de justiça, para onde os 

mandados são encaminhados pelos cartórios para cumprimento das determinações 

judiciais.  

Aos Oficiais de Justiça cabe efetivar as ordens judiciais, aos cartórios, cabe 

expedir os mandados de maneira apta ao seu cumprimento. Daí a ligação e 

interdependência entre estes e a Central de Cumprimento de Mandados. 

Constatamos durante a pesquisa, que não só a Central de Mandados, assim 

como as Varas Fazendárias, dispõem de rotinas administrativas a serem seguidas. 

Como estabelecido no item 5 da Rotina Administrativa da Central de 

Cumprimento de Mandados das Varas de Fazenda Pública (RAD-CCM-VFAZ-CP-

003, p. 6), ao OJA cabe:  

 

Analisar os mandados recebidos verificando possíveis inconsistências a fim 
de dar-lhe o devido tratamento para solução dos problemas antes do 
cumprimento; efetivar as ordens judiciais determinadas pelos Juízos da 
Fazenda Pública e Juizados Especiais Fazendários da Capital, assim como 
os mandados de natureza fazendária oriundos da 2ª instância; cumprir os 
mandados dentro do prazo estabelecido pela Consolidação Normativa ou 
solicitar dilação de prazo diante a necessidade de exceder o prazo legal; 
elaborar certidões e lavrar autos de forma clara e objetiva, cumprindo a 
finalidade do mandado expedido pelo juiz. 
 

 

Conforme o item 6.3 da mencionada RAD (p.7):  

 

Os mandados que apresentarem inconsistências para o seu cumprimento 
devem ser devolvidos: a) aos cartórios de origem como mandados 
irregulares para dirimir dúvidas; b) para equipe de cadastramento para 
redistribuição. 
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No tocante as inconsistências que ensejam devolução do mandado por 

irregularidade, estas estão descritas no item 6.3.1 da RAD, p. 7, sendo elas: 

 

a) ausência de contrafé, petição inicial ou documentos indispensáveis 
para a instrução do mandado, exceto para os processos eletrônicos que 
contenham senha de acesso; b) irregularidades no endereço; c) 
descumprimento aos requisitos estabelecidos no CPC, na Consolidação 
Normativa da E.CGJ; d) falta de nomeação de Depositário Fiel ou os 
termos indispensáveis para o Depósito Público, quando necessário. 

 

Não obstante a existência dessas rotinas, observamos que nem sempre as 

mesmas são seguidas e por vezes são superficiais em suas orientações.  

A proposta do presente trabalho é que a Rotina Administrativa, nos diferentes 

setores, seja mais aproveitada, evitando com isso inconsistências nos mandados 

como as acima elencadas.  

 

 

3.1 ROTINA INTERNA DA CENTRAL DE MANDADOS 

 

 

Em relação ao procedimento interno na Central de Mandados e o 

comportamento do OJA nesse processo, cumpre relacionar o passo a passo de sua 

jornada trabalhista (itens 7, 8 e 9 da RAD-CCM-VFAZ-CP-003, p. 11-15):  

O Oficial retira os mandados distribuídos e o respectivo relatório de 

mandados cadastrados para ele, no local específico destinado à sua guarda, 

denominado escaninho; ou imprimi os mandados encaminhados para sua caixa de 

correio - dentro do Sistema Central de Mandados (SCM) -, em se tratando de 

mandados eletrônicos.  

Posteriormente procede a conferência dos mandados com o relatório de 

cadastramento, confrontando com a correta inclusão do mandado no sistema SCM. 

Caso haja alguma irregularidade comunica o fato à direção para providências. Não 

havendo divergência entre os mandados disponibilizados e o relatório de 

cadastramento, o OJA deve registrar o recebimento do mandado no SCM.  

Analisa os mandados de acordo com a natureza da diligência. Caso não haja 

nenhuma inconsistência no mandado, procede ao cumprimento; caso encontre 

inconsistência, verifica o tipo, se gera dúvida quanto ao procedimento da diligência, 
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emite certidão suscitando dúvida ao juiz; caso o tipo de inconsistência seja 

irregularidade no mandado ou falta de peças indispensáveis para o cumprimento da 

ordem, emite certidão de mandado irregular.  

Após o cumprimento do mandado ou diante da impossibilidade de efetivar a 

ordem judicial por circunstâncias alheias a sua vontade procede à devolução dos 

mandados à Central de Mandados para baixa no Sistema SCM, em se tratando de 

mandados físicos, ou devolve eletronicamente pelo sistema com a respectiva 

certidão e resultado.  

Os resultados dos mandados podem ser classificados em: negativo definitivo, 

negativo simples, negativo por inércia, negativo por periculosidade, positivo, 

parcialmente cumprido, irregular ou cancelado e redistribuição, (RAD-CCM-VFAZ-

CP-003, p.32). 

 

 

3.2 MANDADOS IRREGULARES 

 

 

O foco do nosso trabalho está justamente nos mandados cujo resultado seja 

devolução irregular.  

Mandados irregulares são aqueles que estão impossibilitados de serem 

cumpridos por apresentarem falhas ou erros em sua confecção ou instrução.  

O setor responsável por emitir e instruir os mandados são os cartórios, 

contudo, apesar de haver algumas Rotinas Administrativas orientando os serviços 

cartorários, percebemos após análise das mesmas, que estas podem ser 

melhoradas, por serem estas, como já explanado, superficiais. 

A RAD que estabelece critérios para a digitação de documentos nos cartórios 

de Varas de Fazenda Pública é a RAD-VFAZ-011, em vigor desde 22/09/2015. 

Observamos que ela não detalha os requisitos ou procedimentos específicos de 

cada tipo de mandado. Cada mandado tem suas especificidades.  

Sabemos, ainda, que a digitação e a instrução dos mandados não raro é feita 

por pessoas que não dispõe de conhecimentos jurídicos específicos, não sabendo 

avaliar o que é imprescindível para o cumprimento de cada espécie de mandado.  
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Com base nas considerações acima, o ideal seria que houvesse uma espécie 

de check list que orientasse as pessoas no desempenho de suas funções. A 

sugestão seria incluir este check list na RAD, de forma que qualquer pessoa 

pudesse ter acesso às informações, desde que orientadas para isso é claro, pois o 

acesso a documentações e normatizações também é questão de cultura 

organizacional, já que é mais cômodo perguntar ao colega.  

Pontuamos, ainda, a necessidade de haver um bom relacionamento entre os 

cartórios das Varas de Fazenda Pública e a Central de Cumprimento de Mandados, 

bem como com o Oficial de Justiça, buscando, sempre a cooperação; até porque, 

como já explicitamos ao longo do trabalho, deveríamos funcionar como uma equipe 

ou time, sem qualquer tipo de rivalidade.  

Visto isso, concluímos, como base em tudo que já foi abordado no estudo, 

que a saída de um processo muita vezes é a entrada para outro processo, e se o 

serviço ou produto não for bem realizado afetará diretamente o processo seguinte. 

As entradas ou inputs no sistema da Central de Mandados são os próprios 

mandados, que estando em conformidade, são trabalhados pelos Oficiais de Justiça 

através do processo de cumprimento das diligências e que uma vez processados 

geram saídas ou outputs, que nada mais são que os mandados devidamente 

cumpridos e certificados, cujo destinatário é a serventia de origem.  

Se há alguma irregularidade no mandado esse sistema não funciona da forma 

como deveria, não gerando, portanto, o resultado esperado pelo usuário ou mesmo 

pelo magistrado. 
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4 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

 

 

O presente trabalho se ateve aos problemas, falhas ou irregularidades 

identificadas nos mandados judiciais expedidos pelos Cartórios das Varas de 

Fazenda Pública e Juizados Especiais Fazendários da Comarca da Capital – Fórum 

Central - do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como no 

comportamento dessas unidades organizacionais diante da situação. 

Para apuração de tais irregularidades foram aplicados questionários junto aos 

oficiais de justiça e aos serventuários responsáveis pelo expediente das serventias 

cartorárias, bem como junto àqueles cuja atribuição seja a digitação e expedição dos 

mandados judiciais. A aplicação dos questionários foi realizada por meio de 

entrevistas, sendo explicada, anteriormente, a proposta do presente estudo. 

Nos referidos questionários foram abordados assuntos relativos ao 

conhecimento de erros e falhas na confecção e instrução dos mandados; tipos de 

irregularidades mais comuns; se tais inconformidades dificultam o cumprimento do 

mandado ou ensejam a devolução do mesmo aos cartórios sem cumprimento; se 

são tomados procedimentos para sanar o problema; se os mandados ao serem 

devolvidos por tais motivos são corretamente classificados; se é comum receber 

mandados irregulares; se é feito algum controle antes da expedição do mandado à 

Central de Mandados e após o retorno com a certificação de irregularidades; se é 

feito algum tipo de treinamento ou capacitação com o pessoal da digitação de 

mandados; se é conhecido o tempo em média de retorno de um mandado, devolvido 

pela Central ou pelo OJA de forma irregular, após as devidas correções; a que e a 

quem poderia ser atribuída responsabilidade pelos erros e falhas cometidos; se há 

conhecimento acerca da existência de Rotinas Administrativas Documentas nas 

Serventias e se fazem uso das mesmas; se entendem que as desconformidades 

contribuem para insatisfação do usuário e morosidade da justiça; e por fim, se 

entendem que determinados mandados possuem determinadas peculiaridades. 

Cumpre salientar que os mencionados questionários podem ser verificados 

nos apêndices 1 e 2 do presente trabalho.  

Dos quarenta e cinco questionários aplicados, vinte e três foram entre os 

oficiais de justiça da Central de Cumprimento de Mandados das Varas de Fazenda 

Pública e Juizados Especiais Fazendários e vinte e dois entre os responsáveis pelo 
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expediente cartorário e digitadores (serventuários, prestadores de serviço e 

estagiários) das serventias das Varas de Fazenda Pública e Juizados Especiais 

Fazendários. 

 

 

4.1 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS ENTRE OS OF ICIAIS DE 

JUSTIÇA DA CENTRAL DE MANDADOS DAS VARAS DE FAZENDA  

PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS 

 

 

Foram aplicados vinte e três questionários no universo de trinta e nove oficiais 

de justiça lotados na Central de Cumprimento de Mandados estudada. Dos vinte e 

três questionários aplicados, três foram respondidos por oficiais que estavam 

prestando auxílio nos meses de setembro/outubro/novembro de 2017. Entre os trinta 

e nove oficiais lotados na CCMVFP, oito estavam ausentes da serventia por motivos 

de férias e licenças médicas; quatro não estavam acessíveis por outros fatores; três 

não se dispuseram a responder por falta de tempo e excesso de trabalho; e uma por 

ser responsável por este trabalho de conclusão de curso.  

Para os oficiais de justiça lotados na CCMVFP os erros e falhas mais comuns 

são os seguintes: 

• Endereços incompletos, desatualizados e não compreendidos; 

• Apresentação do mandado de forma confusa; 

• Falta de documentação e informações, tais como cópia do RGI do 

imóvel, peças ou cópias referidas no mandado, indicação do CNPJ da 

empresa, ausência ou apresentação inválida do número de inscrição 

imobiliária para cumprimento da penhora de imóvel, falta de 

informação acerca da natureza do tributo que está sendo cobrado na 

execução fiscal; 

• Falta de destaque nos mandados com audiência designada; 

• Falta de esclarecimentos quanto à finalidade do mandado ou 

apresentação de forma confusa; 

• Duplicidade de mandado ou expedição de novo com o mesmo objetivo, 

já tendo sido diligenciado anteriormente de forma conclusiva; 
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• Indicação incorreta da parte a ser intimada ou citada; 

De acordo com a maior parte dos OJAs estas irregularidades dificultam ou 

ensejam a devolução dos mandados sem cumprimento.  

Ressaltaram, ainda, a questão do retrabalho e falta de atenção dos cartórios. 

Ao serem indagados acerca dos procedimentos tomados ao receberem 

mandados considerados irregulares foram dadas as seguintes respostas: 

• Devolvem ao cartório sem cumprimento, face à demanda de serviço e 

a falta de tempo para buscar sanar as irregularidades; 

• No caso de órgãos públicos, em se tratando de endereços 

desatualizados ou inexistência destes nos mandados, buscam saber o 

endereço correto; 

• Em se tratando de problemas no endereço, algumas vezes devolvem 

os mandados ao cartório, outras vezes diligenciam no local; 

• Em relação à ausência de peças ou cópias ou alguma outra 

informação importante, às vezes diligenciam, tentando cumprir a 

determinação judicial, todavia, em alguns casos há recusa por parte do 

diligenciado no recebimento do mandado, ante a irregularidade; 

• Comunicam a CCMVFP, a fim de tomarem as providências cabíveis 

para resolução do problema; 

• Em se tratando de endereço irregular devolvem; 

• Não devolvem, tenta primeiro resolver, a não ser que seja algo 

“gritante”; 

• Nos casos de mandados de internação para hospitais e central 

reguladora de vaga hospitalar não devolvem, cumprem o mandado e 

em alguns casos o responsável por recebê-lo coloca ressalva de 

ausência de cópias, por exemplo; 

• Não devolvem de imediato, tomam providências de acordo com cada 

situação e conforme a quantidade e volume de mandados para 

cumprirem; 

• Não devolvem por medo de represália, cumprem, ainda que ausente 

as peças ou documentos que deveriam instruir o mandado. 

Indagados acerca da classificação do resultado dos mandados considerados 

irregulares quando da sua devolução a maioria informou classificá-los como negativo 
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definitivo. Informaram usar a certidão negativa disponível no sistema. Disseram, 

ainda, não ser possível usar o resultado devolvido irregular quando a certidão é feita 

em equipamentos externo à instituição. 

Questionados sobre ser comum o recebimento de mandados com 

irregularidades as opiniões ficaram divididas, variando as respostas em: muito; 

depende do cartório; é sazonal; não; não há quase o recebimento de mandados 

irregulares; seria em torno de 10%; ultimamente não; é um percentual pequeno e 

ocorre por conta do grande número de feitos.  

No que tange a atribuição de responsabilidades, indagados sobre os fatores e 

responsáveis pelas inconformidades foram apontados: 

• A estrutura – Prefeitura – no caso do cadastro dos endereços nas 

execuções fiscais de IPTU; 

• Desorganização dos cartórios das Dívidas Ativas do Município e do 

Estado; 

• Excesso, volume, quantidade de trabalho, o que aumenta a 

possibilidade de erros; 

• Pressão e prazos; 

• Má vontade dos servidores do cartório com os Oficiais de Justiça; 

• Erro cartorário; 

• Displicência e falta de atenção do cartório que quer fazer seu trabalho 

e se livrar, empurrando assim o mandado de qualquer forma. Não 

leitura do que fazem, limitando-se ao copiar e colar; 

• Péssimas condições de trabalho e desmotivação; 

• Falta de qualificação e preparo dos funcionários dos cartórios, 

prefeituras e estagiários, que não têm noção do trabalho, tratando-se 

de um problema sistêmico; 

• Fator humano – falta de preparo técnico, e capacitação, ausência de 

cursos voltados à elaboração de mandados e de uma rotina passo a 

passo; 

• O grande volume de estagiários fazendo trabalho técnico; 

• Ineficiência da gestão direta; 

• Falta de comprometimento com o trabalho; 

• O problema estaria na origem do mandado; 
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• O responsável por estabelecer os logradouros, numerando os imóveis, 

ruas, lotes, quadras, ou seja, o ente público – Prefeitura; 

• Chefe da serventia, por não obstante tratar-se de coisas perceptíveis 

não toma as devidas providências; 

• Partes e advogados, mas na maior parte os cartórios; 

• Falta de funcionários suficientes nos cartórios; 

• Tribunal, por não fornecer mão de obra suficiente para que o trabalho 

seja executado de forma eficiente e por não ter uma visão ampla e 

macro do sistema, desconhecendo o trabalho executado; 

• Sistema político de gestão, que visa e prima pela quantidade e não 

pela qualidade e a falta de investimento em programas de capacitação 

e melhoria contínua; 

• Falta de um canal de feedback e avaliação do trabalho dos estagiários 

e funcionários; 

• Falta de tempo e pessoal para verificar os erros e fazer uma revisão; 

• Chefia ou Tribunal por falta de preparo; 

• Juízes e responsáveis pelos cartórios; 

• Responsável pela permanência das falhas, falta de intervenção no 

processo de trabalho; 

• Corregedoria por não fiscalizar estas irregularidades. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS ENTRE OS RE SPONSÁVEIS 

PELO EXPEDIENTE CARTORÁRIO E DIGITADORES DAS VARAS DE 

FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS 

 

 

Foram aplicados vinte e dois questionários no universo de dezessete 

serventias cartorárias: sendo treze entre os chefes de serventia (responsáveis pelo 

expediente) e nove entre os funcionários responsáveis pela digitação, dentre estes 

estagiários, servidores e prestadores de serviços. Dentre os dezessete chefes de 

serventias, quatro não participaram da pesquisa devido ao horário em que foram 

procurados e a demanda de trabalho. Cumpre ressaltar que das dezessete 
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serventias de Fazenda Pública, uma pertence ao Juizado Especial Fazendário e 

duas às Dívidas Ativas do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Perguntados sobre o conhecimento de erros e falhas nos mandados, 

apresentaram as seguintes respostas: 

• Sim, no encaminhamento dos mandados para os Fóruns Regionais; 

• Sim, nos endereços; 

• Sim, pois alguns modelos de mandados não possibilitam modificação 

na sua estrutura para inserir outras informações ou observações, 

estando engessados, pois o sistema DCP pega o despacho do juiz e 

joga direto no mandado, sendo, portanto, um problema da informática; 

• Podem acontecer; 

• Eventualmente sim; 

• Às vezes acontece; 

• Sim, pois existem modelos de mandados que não são ideais; 

• Algumas vezes sim, sendo raros; 

• Sim, é possível por trabalharem com estagiários, todavia, considerando 

o volume de trabalho a margem de erro é pequena; 

• Sim, dentro de uma margem aceitável; 

• Muito difícil, quando acontece é pelo volume de trabalho; 

Observamos que alguns chefes de serventias afirmaram prontamente que 

existem irregularidades nos mandados, outros foram categóricos em afirmarem a 

inexistência das mesmas. 

Quanto aos fatores que contribuem para as irregularidades manifestaram no 

seguinte sentido: 

• Distração, falta de atenção e copia e cola; 

• Sistema DCP; 

• Número de demandas; 

• Volume e excesso de trabalho – copia e cola; 

• Falta de treinamento e tempo para treinar pessoas; 

• Falta de atualização e informação de todos os envolvidos, digitação, 

central de mandados, varas ou cartórios; 
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• Desatualização do sistema – modelos de mandados que não são os 

ideais; 

• Processamento à distância (de forma remota no caso dos mandados 

eletrônicos), não sendo possível a conferência por falta de acesso, 

haja vista que muitas vezes os mesmos são encaminhados 

diretamente para a assinatura do juiz; 

• Serviço realizado por estagiários; 

• Desconhecimento de quem faz a digitação, despachos e decisões 

erradas; 

• Falta de comprometimento; 

No que diz respeito à parcela de contribuição dos advogados, partes e 

demais entes públicos a maioria considerou que estes têm contribuição, contudo de 

forma insignificante. Ressaltaram os casos de não fornecimento de cópias nos 

mandados físicos ou fornecimento em quantidade insuficiência no caso de mais de 

um diligenciado; a apresentação de informações incompletas; a não formulação do 

pedido de forma clara; não indicação do réu; petições confusas; não discriminação 

dos valores na execução; não atualização do endereço das partes e endereços 

incompletos.  

Sobre a fiscalização ou supervisão dos mandados após a confecção antes do 

encaminhamento à CCMVFP, a grande maioria declarou não ser possível face a 

quantidade de trabalho e ao fato de os mandados eletrônicos em muitos casos irem 

direto para a caixa do juiz para assinatura eletrônica, atrelado ao fato de muitos 

mandados eletrônicos serem confeccionados à distância por meio de servidor 

remoto. Alguns cartórios ressaltaram que tal fiscalização é feita no caso de 

mandados mais complicados e que envolva constrição, tais como: despejo, 

mandado de pagamento, busca e apreensão, bem como os físicos (que são feitos 

dentro da própria serventia) e liminares e tutelas que vão para o plantão. 

Em relação à média de tempo para um mandado devolvido de forma irregular 

retornar à Central para cumprimento, não há uma precisão, havendo certo equilíbrio 

entre as respostas: não sei e imediatamente (no máximo vinte e quatro horas). 

Verificamos, ainda, as respostas: uma semana, quinze dias, um mês. Cumpre 

ressaltar a observação de que os mandados físicos devolvidos irregularmente não 

“pisca” no sistema para juntar (só os positivos e negativos), sendo assim, é preciso 
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conferir fisicamente nas estantes o retorno. E em se tratando de mandados 

envolvendo medicamentos a CCMVFP liga pedindo a regularização. 

Questionados se tais irregularidades contribuem para a insatisfação do 

usuário e a morosidade da justiça a grande maioria afirmou que sim. 

Em relação à existência de algum tipo de treinamento na digitação explicando 

acerca dos elementos indispensáveis para a confecção e instrução dos mandados a 

maioria esmagadora afirmou ser feito, todavia, de forma superficial. Sendo 

apresentadas as seguintes respostas: 

• O servidor mais antigo ou que está saindo passa o serviço para o 

novo; 

• O atual digitador já está na função tanto tempo que já sabe tudo; 

• Sempre que surgem mudanças ou novas normas estas são 

repassadas aos digitadores; 

• Sim, recentemente com a mudança de chefia, pois antes, alguns 

provimentos eram desconhecidos ou não observados; 

• Sim, é feito um treinamento relâmpago dentro da própria serventia; 

• Sim, só o básico – “feijão com arroz”; 

• O Responsável pela serventia orienta e as pessoas fazem diferente; 

• Os funcionários mais experientes passam o serviço e quando o 

responsável pela serventia observa algum erro orienta; 

• De forma superficial, um passa para o outro; 

• É feito pela Responsável pelo expediente, existe uma apostila; 

• É feito através de troca entre os funcionários, o único treinamento é 

quando a pessoa ingressa no Tribunal – faz o curso de 

processamento; 

Em se tratando de mandados devolvidos de forma irregular, interpelados 

sobre a existência de um controle ou orientação pelo chefe da serventia após a 

constatação do fato foi dito: 

• Não há controle; 

• Sim, a pessoa do setor ou responsável é chamada e o mandado é 

repassado para digitação a fim de ser refeito; 

• Sim, quando chega, imediatamente é passado para digitação fazer um 

novo mandado; 
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• Sim, o responsável pela serventia recebe todos os mandados 

irregulares e passa para a pessoa da digitação que é chamada à 

atenção; 

• Sim, fala com a digitação e chama atenção; 

• Não, quem recebe os mandados é a digitação, que toma as 

providências. Em havendo dúvida pergunta ao responsável pela 

serventia se é possível sanar ou remete à conclusão; 

• Sim, tenta ter um controle, chama a pessoa e avisa; 

• Não, o responsável chama a pessoa da digitação e explica como tem 

que ser feito, contudo não tem controle sobre o que é feito com a 

informação; 

• Responsável passa as orientações; 

• Não, pede para refazer o mandado; 

• Não, primeiro todos os mandados são juntados e depois verificados; 

• Não, é verificado caso a caso pelos processantes; 

• Sim, indica o erro para o estagiário, não é possível fazer reunião com 

eles face o volume de trabalho; sendo erro do cartório verifica-se o 

mesmo e corrige; 

• Sim o responsável recebe e verifica a causa; 

• Sim, dentro da serventia por quem cuida dos mandados; 

• Não, o responsável nem toma conhecimento. Quando o funcionário vê 

o mandado piscando no sistema toma as providências; 

• Imediatamente, ao recebe toma as providências. Às vezes a Central de 

Mandados liga e pede as providências, então se envia por e-mail; 

• Sim vai para o responsável, ele senta e conversa com a pessoa ou 

equipe. 

Perquiridos se têm conhecimento de que nos mandados de segurança a 

notificação da autoridade coatora precisa ser instruída além da inicial com cópias de 

toda documentação que a instruiu a maioria absoluta dos responsáveis pelo 

expediente afirmou saber, contudo, se constatou vários mandados encaminhados à 

CCMVFP sem os referidos anexos.  

Inquiridos sobre ter conhecimento da existência de uma RAD da CCMVFP, a 

maioria absoluta dos responsáveis pelo expediente também afirmou saber, contudo, 
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noventa e nove por cento nunca consultou a referida RAD. Tal fato demonstra uma 

falta de interface entre as serventias, e uma cultura de não adoção das Rotinas 

Administrativas, prevalecendo, ainda, pela análise dos questionários, a cultura do 

ensino através do servidor mais antigo ou daquele que já exerce a função no setor. 

Sendo um problema de Cultura Organizacional. 

 

 

4.3 ANÁLISE DO RELATÓRIO DE MANDADOS CUMPRIDOS PELA  CENTRAL 

DE MANDADOS 

 

 

Analisando o relatório de mandados cumpridos pela Central de Mandados 

das Varas de Fazenda Pública e Juizados Especiais Fazendários, nos períodos de 

01/01/2016 a 31/12/2016 e 01/01/2017 a 21/09/2017, observamos que houve uma 

queda considerável no número de mandados devolvidos de forma irregular; e que o 

percentual de mandados devolvidos nessa modalidade é inexpressivo, frente ao 

total geral de mandados cumpridos. Buscando as razões que teriam ocasionado 

essa queda, pôde se concluir pelos relatos dos servidores e pela situação fática 

verificada nos mandados que houve um período em que muitos mandados foram 

devolvidos de forma irregular por falta da indicação dos números de CNPJ nos 

mandados de penhora de renda. Na aplicação dos questionários tomamos 

conhecimento de que houve um período em que uma das serventias cartorárias 

contou com a ajuda de um grupo de apoio de servidores, denominado (GEAP), para 

desafogar a demandada de expedição de mandados. O evento ocasionou as 

irregularidades por serem pessoas que não estavam habituadas ao tipo de trabalho. 

Consequentemente todos mandados expedidos nas referidas circunstâncias tiverem 

que ser refeitos. 

No ano de 2016 foram cadastrados 94.005 (noventa e quatro mil e cinco) 

mandados, destes 83.960 (oitenta e três mil, novecentos e sessenta) foram 

cumpridos, sendo que 8.570 (oito mil, quinhentos e setenta) foram devolvidos de 

forma irregular, 18.554 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e quatro) foram 

devolvidos negativos definitivos e 1.666 (um mil, seiscentos e sessenta e seis) 

negativos simples. Em 2017, no período compreendido entre 01/01/2017 a 



33 
 

21/09/2017 foram cadastrados 76.762 (setenta e seis mil, setecentos e sessenta e 

dois), destes 73.068 (setenta e três mil, sessenta e oito) mandados foram 

cumpridos, sendo que 1.708 (um mil, setecentos e oito) foram devolvidos irregular, 

21.666 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e seis) foram negativos definitivos e 

1.987 (um mil, novecentos e oitenta e sete) negativos simples. 

Verifica-se que frente ao total geral de mandados a quantidade de mandados 

devolvidos de forma irregular é pequena, todavia, cabe ressaltar que os dados do 

relatório nem sempre refletem a realidade. Percebemos, através dos questionários 

aplicados entre os Oficiais de Justiça que nem todos recorrem à classificação 

correta na hora da devolução do mandado. Observamos também que embora se 

queira valer do resultado correto o Sistema Central de Mandados Remoto (utilizado 

em casa) não permite o envio da certidão quando tal resultado é colocado. Isso é um 

problema, pois mascara os resultados, não sendo as informações confiáveis, 

dificultando, inclusive o estabelecimento de indicadores de medição nesta questão. 

Não obstante o observado, ainda, que aparentemente o número de 

mandados devolvidos com tal resultado seja inexpressivo, o mesmo não inviabiliza o 

presente estudo, uma vez que tais falhas são constatadas e que a melhoria contínua 

é um dos pilares da Política de Qualidade do TJ/RJ. 

 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DE GARGALOS 

 

 

 Inicialmente cabe esclarecer o que significa a palavra gargalo. Gargalo nada 

mais é que um obstáculo, empecilho, restrição, estrangulamento ou limitação. No 

processo produtivo pode ser entendido como uma espécie de restrição ao fluxo do 

serviço, algo que irá afetar diretamente a capacidade de produção. Deriva, 

metaforicamente, do gargalo de uma garrafa, que limita o fluxo de líquido. Vejamos a 

definição dada pelo dicionário português online:    

 

Ponto de estrangulamento, gargalo  ou restrição  é uma designação do 
componente que limita o desempenho ou a capacidade de todo um sistema, 
que se diz ter um estrangulamento. Trata-se de uma derivação metafórica 
do gargalo de uma garrafa, na qual a velocidade de saída do líquido é 
limitada pela dimensão do gargalo. Qualquer indústria, empresa ou 
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serviços, encontram-se sujeitos a algumas restrições que limitam o seu 
processo produtivo, restrições essas designadas por estrangulamentos. Os 
estrangulamentos são alvos de estudos intensivos e minuciosos pelo 
simples facto de serem pontos críticos de sistemas, precisando para tal, que 
as suas operações sejam protegidas, dado que, uma hora ganha num 
estrangulamento representar uma hora extra ganha para todo o sistema 
produtivo, além de, ser o ponto de estrangulamento que dita o nível de 
produção diária, o cumprimento de certas metas a nível da constituição 
de stocks, o que indiretamente acaba por influenciar no cumprimento de 
prazos de entrega de produtos. Por estas razões investir nele representa 
um ganho que pode atingir um valor monetário consideravelmente elevado. 

 

Como já explicitamos ao longo do trabalho, todo sistema é composto de 

entrada, processamento e saída, sendo retroalimentado constantemente. Sabemos 

que o sistema nada mais é que um conjunto de partes que interage e se 

interdependem para consecução de um objetivo. No presente estudo, o objetivo a 

ser perseguido é exatamente a entrega da prestação jurisdicional. Dissemos, 

também, que o sistema de qualidade não funciona sozinho, sendo necessários 

outros sistemas menores e a interação das pessoas com estes. Nesse contexto, 

dentro do fluxo de gestão de serviços analisado no presente estudo, o pré-requisito 

para a realização da diligência pelo Oficial de Justiça é a expedição do mandado 

pelo cartório dentro dos padrões de conformidade.  

Sendo assim dentro desse processo produtivo é preciso que todas as etapas 

deste processo estejam alinhadas para que não haja gargalos na produção. 

Desta forma, na fase de mapeamento para a implantação da gestão por 

processos ou implementação de melhorias contínuas, identificamos os seguintes 

gargalos: 

• Falta de padronização e conhecimento de procedimentos;  

• Falta de treinamento e capacitação dos envolvidos no processo de 

trabalho; 

• Falta de supervisão e fiscalização preventiva, durante o processo de 

trabalho; 

• Falta de diálogo e canal de comunicação mais eficiente; 

• Falta de comprometimento com o serviço; 

• Falta de visão sistêmica; 

• Insuficiência do número de funcionários frente ao volume de trabalho; 

• Falta de intervenção junto às Procuradorias da Dívida Ativa do Estado 

e Município para adequação e esclarecimento dos endereços, evitando 
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a expedição de mandados, cujos endereços não serão localizados por 

utilizar termos próprios da Fazenda Pública; 

• Problemas relacionados à falta de cópias nos mandados de segurança 

e demais decisões; 

• Problemas ligados à indicação das autoridades coatoras e aos entes 

responsáveis pelo cumprimento de determinadas decisões; 

• Endereços incompletos; 

Após o mapeamento e identificação dos gargalos percebemos que tais 

fatores impedem o funcionamento do sistema de forma eficaz, haja vista que muitas 

vezes as decisões judiciais deixam de serem cumpridas e os mandados tornam-se 

inócuos por conta das irregularidades apontadas, que poderia ser resolvido com 

pequenas intervenções.  

 

  



36 
 

5 CONCLUSÕES 

 

 

Após a análise dos procedimentos e da percepção dos envolvidos no 

processo de cumprimento de mandados, concluímos que o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, não obstante já ter evoluído em muitos procedimentos 

internos precisa, ainda, avançar na gestão dos mesmos se quiser alcançar uma 

Política de Qualidade que seja realmente eficaz, efetiva e eficiente. 

Esse avanço passa pela adoção de um processo de gestão por processos 

que de fato funcione. Não basta, apenas, elaborar Rotinas Administrativas se de fato 

as mesmas não são consultadas por uma questão de cultura organizacional ou 

orientação dos responsáveis das serventias. Observamos, ainda, que rotinas até 

existem, mas algumas são superficiais, como as da digitação de documentos. Desta 

forma, não adianta elaborar rotinas se estas não são constantemente revisadas e 

atualizadas visando sempre a melhoria contínua dos serviços.  

Concluímos com base nas respostas apresentadas nos questionários 

aplicados: que não existe um trabalho preventivo com relação à ocorrência de novos 

erros ou falhas já constatados, prevalecendo, ainda, a ação corretiva; que o número 

de mandados devolvidos de forma irregular indicado nos relatórios extraídos do 

sistema nem sempre refletem a realidade, já que alguns oficiais de justiça acabam 

adotando outro tipo de classificação; que os erros mais comuns podem ser 

resolvidos através da adoção de algumas medidas de melhorias adiante sugeridas; 

que nem sempre os serventuários e colaboradores dispõem ou tem acesso aos 

conhecimentos necessários para correta elaboração do mandado judicial, vide erros 

e falhas relatadas; e que embora não mensurado o tempo de retorno do mandado 

corrigido à Central de Mandados há sempre uma perda temporal que contribuirá 

para morosidade e insatisfação dos usuários.  

Ressaltamos, também, que durante as investigações, verificamos que 

determinados mandados, como os expedidos para notificação de autoridades 

coatoras em mandado de segurança, não obstante apresentarem irregularidade por 

ausência de documentação necessária, na maioria dos casos são cumpridos pelo 

OJA e pela autoridade coatora. Há que salientar, entretanto, que o ideal seria que 

tais falhas não ocorressem, pois o oficial de justiça não tem como saber qual medida 

será tomada pela parte notificada, se esta responderá ao comando judicial ou 
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alegará a irregularidade no recebimento do mandado, o que estaria diretamente 

ligado a efetividade do cumprimento do mandado. Ademais, tal inconformidade 

demonstra falta de preparo dos auxiliares da justiça, que por sua vez estaria 

relacionada à eficiência do serviço prestado.  

 Diante de todo exposto, chegou-se a um conjunto de melhorias como 

objetivo principal desse trabalho e que são listadas a seguir:  

• Possibilidade de a serventia poder alterar textos padrões do sistema 

nos mandados, cujas assinaturas sejam de exclusividade dos juízes; 

haja vista que, atualmente, segundo informação dos servidores, só os 

mandados cujas assinaturas são atribuídas aos Responsáveis pelo 

expediente, podem ser alterados; 

• A inserção de senha eletrônica temporária nos mandados/processos 

eletrônicos, cumpridos por meio de Oficial de Justiça, para que os 

anexos possam ser acessados pelos destinatários. Principalmente em 

se tratando de notificações das autoridades coatoras nos mandados de 

segurança e nos mandados de medicamentos e internações, evitando 

assim, o não cumprimento da decisão, o desperdício de material (papel 

e toner ou tinta para impressora) e o prejuízo para parte interessada; 

• Aumento do quantitativo de funcionários, possibilitando, assim, uma 

melhor qualidade do serviço, uma distribuição de trabalho mais 

equânime, e uma supervisão/fiscalização do processo de trabalho; 

• Uma normatização e padronização dos procedimentos para confecção 

dos mandados que seja observada por todas as serventias das 

Comarcas do Estado do Rio de Janeiro; 

• Correta confecção dos mandados, de forma que o tipo de mandado 

corresponda exatamente à finalidade do mesmo. Se no corpo do 

mandado consta mais de uma finalidade ou ato, estes atos devem 

estar expressos e fazer parte do título do mandado, já que, em se 

tratando dos plantões das Varas de Fazenda Pública, muitos são os 

mandados encaminhados para um mesmo ente público, cujo horário 

para cumprimento antes do encerramento do expediente é exíquo , 

não sendo possível a conferência um a um; 
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• Inserção de advertência no sistema, bem como em caixa alta nos 

mandados com designações de audiências, a fim de facilitar a 

visualização pelo OJA, face ao volume de trabalho; 

• Oitiva dos funcionários e formação de uma equipe multifuncional com 

participação na implantação e elaboração de projetos que envolvam  

mudanças no sistema, bem como oitiva sobre o funcionamento ou não 

de determinadas ferramentas, através de um canal de comunicação; 

• Treinamento dos funcionários e estagiários, através de cursos de 

capacitação, com indicação pelos chefes das serventias, não sendo 

algo aleatório apenas para o cumprimento de carga horária e 

pontuação anual para fins de progressão na carreira; 

• O envio de intimações pelo portal eletrônico, conforme determinado na 

Resolução nº 16/2009 do TJ/OE e Lei 11.419/2006; 

• Implementação de melhorias nas Rotinas Administrativas e divulgação 

das mesmas, inclusive com envio de cópia para as serventias 

interessadas. Tomando como exemplo o envio da RAD da CCMVFP 

para os cartórios das Varas de Fazenda Pública; 

• Inserir no sistema uma ferramenta que possa possibilitar a visualização 

de um controle de devolução de cumprimento de cartas 

precatórias/mandados eletrônicos pelos pelos OJAs, como acontece 

com os mandados físicos; 

• Regionalização dos mandados da dívida ativa 

• Mais atenção na execução do trabalho, analisando e lendo o que está 

e o que deve ser feito; 

• Inserção de telefone de contato das partes interessadas nos 

mandados, principalmente naquelas que a parte precisa acompanhar a 

diligência ou fornecer alguma informação; 

• Implementação de um banco de dados/cadastro atualizado dos 

endereços dos entes públicos, de forma que possa ser consultado 

pelas serventias, mantendo assim os endereços sempre atualizados 

nos mandados; 

• Inserção de uma ferramenta para que sempre que o oficial de justiça 

informar um novo endereço este possa ser atualizado pelo cartório; 
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• Inserção de uma ferramenta ou aviso no mandado que vincule ou 

possibilite ao oficial de justiça saber se outros mandados já foram 

cumpridos naquele mesmo endereço e que tenham as mesmas partes, 

sendo franqueado o acesso ao resultado da diligência, principalmente 

nos mandados da dívida ativa, a fim de evitar um deslocamento 

desnecessário; 

• Anexar as RADs um passo a passo de cada tipo de mandado, como 

requisitos, documentos necessários e responsáveis pelo cumprimento 

das medidas, a fim de auxiliar os digitadores em algumas dúvidas, 

otimizando assim o tempo e evitando que o responsável pelo 

expediente tenha que estar constantemente parando o serviço para 

passar as orientações; 

• Um banco de dados ou boas práticas onde os Oficiais de Justiça 

possam colocar suas ideias e informar práticas utilizadas em cada tipo 

de mandado, relatando, inclusive experiências vividas, o que deu ou 

não certo. 

Durante a elaboração do trabalho, encontramos algumas limitações, tais 

como: a impossibilidade de monitorar e medir o tempo de retorno dos mandados 

devolvidos irregular após as correções pela serventia cartorária, por dificuldade na 

coleta do material - já que isso dependeria da disponibilidade dos colegas em 

separar os mandados com irregularidades ou identificação de cada mandado ou 

processo no sistema, não sendo verificada essa ferramenta no SCM; bem como o 

acesso a um número maior de servidores para entrevistas, devido a disponibilidade 

de tempo e horário e a demanda de serviço. 
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APÊNDICE A – Questionário 01  

 

 

Questionário aplicado junto aos Oficiais de Justiça  

 

 

1) E sua opinião, quais as falhas e erros mais comuns verificados pelos Oficiais 

de Justiça na confecção e instrução de um mandado? 

 

2) Você entende que estas falhas dificultam o cumprimento do mandado? 

 

3) Elas ensejam a devolução do mandado sem cumprimento? 

 

4) Quando você pega um mandado com tais irregularidades costuma devolver de 

forma irregular ou procura tomar outra providência? Quais? 

 

5) Você ao receber um mandado irregular, ao devolvê-lo costuma classifica-lo na 

devolução como irregular ou devolve com resultado negativo apenas? 

 

6) É comum receber mandados com erros e falhas? 

 

7) Que fatores e quem você considera serem os responsáveis por tais falhas? 
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APÊNDICE B – Questionário 02 

 

 

Questionário aplicado junto aos Serventuários das S erventias Cartorárias 

 

 

1) Em sua opinião existem erros e falhas na confecção e instrução dos 

mandados judiciais? 

 

2) A que ou a quem você atribui esses erros e falhas? 

 

3) Em sua opinião os advogados, partes e demais entes públicos teriam 

contribuição para isso? 

 

4) Existe uma supervisão ou fiscalização após a elaboração dos mandados 

antes de serem expedidos para Central de Cumprimento de Mandados? 

 

5) Você tem ideia de quanto tempo em média um mandado devolvido de forma 

irregular demora retornar à Central de Mandados com as devidas correções? 

 

6) Você acha que isso de alguma forma contribui para a insatisfação do usuário 

e morosidade da justiça? 

 

7) Em sua opinião o que poderia ser feito para sanar estes problemas? 

 

8) É feito algum tipo de treinamento na digitação explicando acerca dos 

elementos indispensáveis no mandado?  

 

9) Em se tratando de devolução de mandados de forma irregular é feito algum 

tipo de controle ou orientação pelo chefe da serventia após a constatação do fato? 

 

10) Você sabia que nos mandados de segurança a notificação da autoridade 

coatora precisa ser instruída além da inicial com cópias de toda documentação que 

a instruiu? 
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11) Você sabia que existe uma Rotina Administrativa (RAD) da Central de 

Cumprimento de Mandados das Varas de Fazenda Pública (CCMVFP)? 

 

12) Você já a consultou? 


