
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 02/06/2017 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 

 

SINDICATO RENOVA PEDIDO DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES 
 

O SINDIJUDICIÁRIO/ES protocola, nesta tarde do dia 02/06, requerimentos renovando o pedido de providências 

por parte da administração do TJES quanto à segurança dos servidores em geral, especialmente dos Oficiais de 

Justiça. 

 

A reiteração do pedido se deu em razão dos fatos ocorridos com o Oficial Luiz Lindolfo da Silveira Coutinho na 

Comarca de Cariacica, quando no cumprimento de mandados foi recebido a tiros. 

 

Os fatos reforçam a clara existência de risco à vida dos servidores no exercício do trabalho e diante da 

necessidade de preservação da integridade física dos mesmos, o Sindicato reiterou diversos pedidos já 

formulados no mesmo sentido (2013.01.499.161, 2013.01.499.166, 2013.01.499.164, 2013.01.511.954, 

2013.01.511.982, 2014.00.299.039 e 2014.01.552.746). 

 

O Sindicato também alertou ao Tribunal que não se pode exigir que esses servidores adentrem nessas áreas de 

risco como se fossem policiais, pois eles não recebem treinamento para isso e, o pior, trabalham o tempo todo 

sozinhos.  

 

Como longa manus do Juiz, os Oficiais de Justiça representam o próprio Judiciário nas ruas. Não defendê-los, 

não pugnar pela apuração dos fatos e condenação dos culpados é alimentar a violência já tão exacerbada em 

nossa sociedade.  

 

A entidade também recordou que o perigo não mora só nas ruas e, relativamente aos servidores que laboram 

nos cartórios e Comarcas do Interior, a existência de locais para guarda de armas de maneira precária são 

verdadeiros “chamarizes”. Isso sem contabilizar a falta de segurança ostensiva nos Fóruns. 

 

Por isso mesmo o SINDIJUDICIÁRIO/ES requereu e renovou à administração do Tribunal de Justiça os 

seguintes pedidos: 1) sejam adotadas todas as providências para as apurações dos casos, inclusive com a 

lavratura de CAT, caso não tenham sido oportunamente feitas; 2) sejam adotadas todas as providências para a 

regularização de segurança nos Fóruns, agilizando os processos de licitação; 3) no caso dos Oficiais de Justiça, 

seja concedida autonomia ao servidor para interromper a diligência quando considerar que a área é de risco, 

justificando a ocorrência na certidão devolvendo o mandado para ulteriores providências; 4) a contratação de 

profissional da área de segurança para dar treinamento aos servidores; 5) seja firmado convênio com a 

Secretaria de Segurança Pública, a fim de que todos os mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário 

sejam exclusivamente cumpridos pela Força Policial e, 6)  a licitação de coletes a prova de balas para os 

servidores. 

 

O Sindicato continuará acompanhando e atuando nesses casos relativos à segurança dos servidores e das 

condições de trabalho. Denunciem! 

 

Vitória (ES), 02 de junho de 2017 

 

A DIRETORIA 


