
 
 

 
 

          TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
                 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
 
 

  P R O V I M E N T O Nº 35/2008 
 
 

EMENTA: Institui a central de mandados 
(CEMANDO) nas comarcas integradas 
ainda não dotadas desse serviço. 

 

 

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, Des. José 

Fernandes de Lemos, no uso de suas atribuições legais 

e regimentais, e  

 

Considerando constituir atribuição da Corregedoria Geral 

da Justiça a edição de Provimento, com o escopo de 

esclarecer e orientar a execução dos serviços judiciais, 

consoante estabelece o art. 9o, inciso II, do Regimento 

Interno da Corregedoria Geral da Justiça; 

 

Considerando o teor do ofício nº 2008.0683.3340, 

subscrito pelo Magistrado Adilson Agrícola Nunes,  

alertando para a necessidade de inclusão das comarcas de 

Abreu e Lima, Igarassu, Itamaracá, Itapissuma e São 

Lourenço da Mata no sistema de centrais mandados;  

 

Considerando que o provimento nº 04/1997, desta 

Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Conselho da 

Magistratura em 18.06.97 estendeu o sistema da central 



de mandados para as comarcas da região metropolitana 

que contassem com pelo menos quatro varas; 

 
Considerando, porém, que a crescente demanda de 

ações está a exigir do Poder Judiciário uma agilização no 

cumprimento de atos processuais que proporcione o 

alcance da meta da duração razoável do processo; 

 

Considerando que a Resolução nº 239/2008, da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e 

aprovada pela Corte Especial do TJPE, possibilitou o 

cumprimento de mandados nas comarcas integradas, 

através do sistema de malotes; 

 

Considerando que o artigo 5o da Resolução nº 

239/2008-TJPE determinou que a Corregedoria Geral da 

Justiça expedisse instruções para a boa execução dos 

serviços de cumprimento de mandados nas comarcas 

integradas;  

 

Considerando que as comarcas de Abreu e Lima, 

Igarassu, Itamaracá, Itapissuma e São Lourenço da Mata 

não possuem CEMANDO; 

 

Considerando, enfim, a informação prestada pela 

GEDES, no sentido de que o cumprimento de mandados 

através do sistema de malotes nas comarcas integradas 

requer a instituição das respectivas CEMANDOS;  

 

 

R E S O L V E: 



 

Art. 1o- Estender o sistema da central de 

mandados (CEMANDO) para as comarcas de Abreu e 

Lima, Igarassu, Itamaracá, Itapissuma e São Lourenço da 

Mata. 

§ 1o – O cumprimento de mandados nas 

comarcas integradas pode perpetrar-se pelo sistema de 

malotes, através do sistema informatizado utilizado pelo 

Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

§ 2o – Os mandados eletrônicos serão enviados 

pelo juízo que o expedir com destinação à CEMANDO da 

comarca na qual deva ser cumprido. 

§ 3o- Poderão ser cumpridos através do sistema 

de malote eletrônico atos de qualquer matéria ou natureza 

jurisdicional. 

Art. 2o- As comarcas mencionadas no artigo 

anterior deverão ter os seus territórios subdivididos em 

zonas nas quais serão lotados os oficiais de justiça, 

através de sorteio. 

Parágrafo único – A partir da implantação da 

CEMANDO, os oficiais de justiça ficarão desvinculados das 

varas nas quais estavam lotados. 

Art. 3o- A CEMANDO será chefiada por um 

servidor designado pelo Juiz Diretor do Foro da comarca 

respectiva. 



Parágrafo único – O remanejamento de oficiais de 

justiça nas zonas para as quais haviam sido lotados pode 

ser procedido, a qualquer tempo, pelo Juiz Diretor do 

Foro, em consonância com a conveniência do serviço. 

Art. 4o- Os Juízes Diretores de Foro da comarcas 

de Abreu e Lima, Igarassu, Itamaracá, Itapissuma e São 

Lourenço da Mata deverão propor à Corregedoria Geral da 

Justiça o zoneamento do território da comarca respectiva, 

com a definição dos limites geográficos de cada zona. 

Parágrafo único – A incumbência constante do 

caput deste artigo deve ser atendida no prazo, 

improrrogável, de trinta dias contados a partir da 

publicação deste Provimento no Diário Oficial. 

Art. 5º - A Corregedoria Geral da Justiça editará 

normas complementares para a execução dos serviços, 

sempre que se fizer necessário. 

Art. 6o- Este Provimento entrará em vigor na 

data da sua publicação. 

Art. 7o- Revogam-se as disposições em sentido 

contrário. 

 Recife, 22 de outubro de 2008. 

 

          Des.  José Fernandes de Lemos 

           Corregedor Geral da Justiça 

 


