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Recife, 29 de março de 2021.

Oficio nº 339/2021

Ao Exmo. Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara.

Governador do Estado de Pernambuco

Assunto: Fornecimento de vacinas contra COVID-19 para Oficias de Justiça.

Excelentíssimo Governador,
Cumprimentando-o cordialmente, é de conhecimento notório que desde que a OMS –

Organização Mundial da Saúde oficializou a batalha contra a COVID-19 como uma pandemia, governantes de
todas as partes do planeta começaram a adotar medidas sanitárias que objetivam a proteção à vida e o
achatamento das curvas de casos de doença.

Sem exceção, todos os profissionais da saúde foram convocados a assumir a linha de frente
no embate contra o vírus, todos sendo incluídos juntamente com os idosos e as pessoas com comorbidades no
grupo preferencial ao plano de imunização, mas ao nosso sentir uma classe ganhou um destaque especial nesse
momento: os Oficiais de Justiça, uma vez que são grupos que integram a linha de frente do Poder Judiciário.

A necessidade de incluir os Oficiais de Justiça no grupo preferencial de vacinação se dá
pelo elevadíssimo nível de exposição destes ao contágio do COVID-19, em razão das atividades externas que
desempenham, relacionando-se diariamente com grande volume de pessoas e nos mais variados locais, desde
uma simples residência até hospitais e presídios, o que tem ocasionado um elevado número de ocorrências,
contaminações, hospitalizações e óbitos de Oficiais de Justiça, que superam a porcentagem relativa a outras
categorias.

Destaque-se, ainda, que esses servidores prestam relevantes serviços e são fundamentais
para que o Poder Judiciário exerça suas funções a contento, pelo que é razoável e imprescindivel
garantir àqueles saúde e segurança no desempenho das relevantes funções.

Por esses motivos, vem o Tribunal de Justiça de Pernambuco requerer a inclusão dos
Oficias de Justiça no grupo prioritário do plano de imunização do COVID-19, promovendo-se, desta forma, a
vacinação dos mesmos.

Estando à disposição,  renovo os protestos de elevada estima
e consideração.                                   

Atenciosamente,

 

Des. FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS
Presidente do TJPE
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS
SANTOS, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJPE, em 29/03/2021, às 16:21,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade
informando o código verificador 1132987 e o código CRC 6CD59FF4.
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