Excelentíssimo (a) Senhor (a) Deputado (a) Federal

Com o aumento vertiginoso da violência nas últimas décadas, as diversas
categorias de servidores públicos encarregados de realizar atividades externas
e de praticar atos constritivos foram desenvolvendo técnicas de segurança
para se proteger de delitos.
Entretanto, o oficial de justiça continua recebendo uma quantidade de
mandados incompatível com uma atividade segura e sem qualquer
informação acerca do ambiente da diligência ou do destinatário do ato.
Com isso, a despeito de toda violência social, os oficiais se dirigem à casa de
um desconhecido (que pode responder a processos ou mesmo ter sido
condenado por homicídio, estupro, roubo, entre outros crimes, ou por todos
esses tipos penais) para realizar atos que causam uma grande insatisfação,
como afastamento do lar, penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão,
despejo, reintegração de posse etc. Caso aconteça algo na diligência,
ninguém terá conhecimento enquanto o oficial não se desvencilhar da
situação de perigo.
A atividade do oficial de justiça se aproxima muito daquela realizada pela
Polícia Judiciária no que diz respeito aos riscos. Enquanto, na fase de
inquérito, os policiais realizam as intimações com todo o aparato de
segurança (no mínimo, dupla de policiais, armados, treinados, com coletes
balísticos, viaturas oficiais e pesquisas prévias dos riscos), por exemplo, na
fase judicial, esse mesmo ato é praticado por um único oficial de justiça
desarmado, desprovido de equipamentos de segurança, sem treinamento e
sem qualquer informação sobre os riscos envolvidos.
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Esse modelo de trabalho torna o oficial extremamente vulnerável às reações
agressivas dos destinatários da diligência. Inclusive, mesmo com muitos
casos registrados, ainda se pode identificar uma cifra oculta, caracterizada
pela existência de diversas ocorrências sem registro. Isso porque o oficial está
submetido a uma sobrecarga de trabalho tão extenuante, que evita
despender tempo em uma delegacia para fazer o registro.
Na forma estabelecida pela legislação incumbe ao oficial de justiça fazer
pessoalmente as prisões, capturas, fiscalizações de prisão domiciliar
(mediante expedição de mandados de verificação), busca e apreensão de
instrumentos ou objetos que constituam corpo de delito (art. 241, CPP),
buscas e apreensão de pessoas e coisas, conduções coercitivas, reintegrações
de posse, imissões de posse, ordem judiciais para afastamento do lar (art. 22,
inciso II, da Lei 11.340/2006), em decorrência do cumprimento de medidas
protetivas de urgência, sob o pálio da Lei Federal 11.340/2006, que trouxe
importantes alterações no Código Penal Brasileiro, especialmente com o fito
de proteger as mulheres que se encontram em situação de violência
doméstica no âmbito familiar (art. 7º, da Lei 11.340/2006), cujo
descumprimento, por parte do opressor, pode ensejar decretação de sua
prisão preventiva, (art. 20, Lei 11.340/2006), despejos coercitivos, entre
outros.
Outrossim, o reconhecimento da atividade de risco da atividade do oficial de
justiça, para fins previdenciários, é um pleito urgente, pois se trata de medida
justa e necessária para uma categoria que corre tanto risco quanto aquelas já
beneficiadas com o tempo reduzido de contribuição. O desgaste físico e
mental decorrente da atividade de risco impõe a compensação para o
servidor. O benefício para a sociedade do exercício da atividade do oficial de
justiça enseja uma medida compensatória para aqueles que se submetem a
condições insalubres e perigosas.
Ressalte-se que a sujeição a essas condições de trabalho prejudiciais à saúde
deve ter um tempo reduzido, sob pena de dar azo à incapacitação do
servidor. Cuida, outrossim, de medida atrelada ao postulado da isonomia,
uma vez que balanceia as condições de trabalho para a aposentadoria (seria
injusto que um servidor submetido a condições mais desgastantes para a sua
saúde se aposentasse com o mesmo tempo de contribuição do que aquele
que exerce atividades em um ambiente normal).
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Nesse sentido, por todas as razões acima expostas, os oficiais de justiça
devem ter um tratamento equivalente as demais carreiras de segurança, pelas
suas peculiaridades e desafios no cumprimento de seu cargo, e que a
segurança dos oficiais de justiça deve ser sempre um tema prioritário, no
sentido de construir um novo modelo que resguarde a vida e a integridade
dos dedicados oficiais, ao mesmo tempo em que garante a concretização da
prestação jurisdicional.
Aceite antecipadamente nossos protestos de elevada estima e consideração.
Fortaleza, 11 de junho de 2019.
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