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CERTIDÃO 
 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado id nº a4cfd50, 

dirigi-me à Rua Colégio Pio XII, 100, Fazenda Morumbi, São Paulo/SP, encontrando 

aí uma residência de muro alto, com 4 metros de altura aproximadamente, sem 

campainha ou caixa de correios, algumas câmeras  de monitoramento, portões 

cerrados e uma placa de aviso “cuidado com o cão bravo – pitbull” na porta, na qual 

bati, sem obter resposta, contudo foi possível ouvir latidos de um cachorro, 

aparentemente agressivo. Trata-se de um imóvel grande, cercado de terrenos 

desocupados, sendo o comércio mais próximo uma floricultura, a cerca de 200 metros 

dali, com o nome de “D’Alice Flores”, para a qual me dirigi e fui recebido pelo 

proprietário Miguel, que afirmou ali estar estabelecido há 20 anos e que desconhece 

os moradores da casa em comento. Declarou também desconhecer a destinatária 

Melissa Xavier Oliveira e que raramente vê movimento no local.  

Certifico ainda que diligenciei em dias e horários diversos neste endereço, 

sempre encontrando a residência vazia. Entretanto, na última vez em que retornei ao 

local, no dia 28/10/2019, por volta das 21 horas, após estacionar meu veículo em 

frente à floricultura próxima, caminhei até a porta do imóvel e aí fiquei por cerca de 

3 minutos batendo na porta, novamente sem ser recebido. Quando voltava para onde 

tinha estacionado para encerrar a diligência, ouço uma voz gritando “quem é?”. 

Verifiquei que havia um homem ao lado de fora do portão da garagem, aparentando 

ter entre 45 e 55 anos de idade, 1,80m de altura aproximadamente, cabelos grisalhos. 

No intuito de concluir o cumprimento da ordem, dirigi-me ao encontro deste, quando 

então o mesmo começa a gritar ordenando que eu parasse ali e que não deveria 

prosseguir. Neste instante, pedi calma a este senhor e me apresentei como Oficial de 

Justiça e que desejava falar com a Sra. Melissa Xavier Oliveira, no que fui recebido 

com as seguintes falas: “Foda-se que você é Oficial de Justiça!!! Vaza daqui 

‘mermão’, vaza!!!”. Ainda tentando resolver a situação, pedi novamente calma a esta 

pessoa, sem perceber que em sua mão havia uma arma prateada, que eu não havia 

enxergado, pois estava escuro e eu estava distante dele uns 20 a 30 metros. 

Novamente ele repetiu “vaza daqui, ‘tá’ entendendo não? Se você chegar mais perto 

eu te mato!”. Neste momento, quando percebi o risco de morte que estava correndo, 

virei, percorri em direção ao meu veículo e encerrei a diligência. 

Ato contínuo, consternado com o incidente, enviei mensagens a outros 

colegas Oficiais de Justiça e entrei em contato com Agentes de Segurança deste 

Regional, sendo atendido pelos servidores Marcelo e Bruno, este responsável pela 

SOE – Seção de Operações Especiais, que me orientaram a encerrar qualquer 

diligência naquele momento, retornar para minha residência e certificar o ocorrido, o 



que prontamente acatei. Certifico também que acionei o 190 para registrar o ocorrido, 

informando-lhes da diligência realizada no endereço em questão, contudo não foi 

registrado um boletim de ocorrência, visto que no adiantado horário em que me 

dirigia para casa, resolvi encerrar minhas atividades naquele dia. 

Por fim, fica aqui o desabafo de mais um Oficial de Justiça que, no 

desempenho de suas funções, tem de se deparar com esta ameaça grave que a cada 

dia que passa vem se tornando mais comum, principalmente nos últimos meses, em 

que podemos verificar um aumento significativo de casos de ameaças e agressões 

físicas e verbais aos colegas Oficiais deste Regional, bem como dos demais Regionais 

do país. Este tipo de ataque não foi direcionado somente a mim ou à categoria dos 

Oficiais de Justiça, mas é também um ataque à instituição, ao jurisdicionado, à 

democracia e à Justiça como um todo.  

Ante todo o exposto, DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO, recolhendo 

o presente à origem para apreciação de V. Exa., ficando desde já à inteira disposição 

para o cumprimento de ulteriores determinações.  

São Paulo/SP, 05 de Novembro de 2019. 

 

  

Igor Damasceno de Lima 

Oficial de Justiça Avaliador Federal 

 

 

 


