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1. APRESENTAÇÃO

No dia 29 e 30 de novembro de 2018, na sede do Partido Comunista
Francês localizada na Praça Colonel Fabien, em Paris, ocorreu o Conselho
Permanente da UIHJ – União Internacional dos Oficiais de Justiça.

O Brasil, na qualidade de associado não contribuinte e convidado,
participou do evento enviando delegação formada por dois Oficiais de Justiça
Federais brasileiros.

A delegação brasileira foi composta por Neemias Ramos Freire, chefe da
delegação, Presidente da Federação Nacional das Associações de Oficiais de
Justiça Avaliadores Federais - FENASSOJAF, Oficial de Justiça Avaliador
Federal do Trabalho em São Paulo, SP, e Malone da Silva Cunha, membro da
delegação, associado da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores
Federais do Pará - ASSOJAF-PA, Oficial de Justiça Avaliador Federal de
Marabá, Pará.

O presente relatório tem por escopo difundir nacionalmente, perante a
categoria, e além dela, os fatos anteriores ao evento, a dimensão da participação
brasileira, as impressões de nossa delegação acerca da entidade internacional
organizadora, a interação brasileira com as delegações estrangeiras e os frutos
gerados.

É também objeto de consideração deste relatório os benefícios que
podem ser colhidos pelos Oficiais de Justiça brasileiros a partir da reinserção da
categoria em um contexto internacional.

Neemias Ramos Freire
Malone da Silva Cunha
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2. A UIHJ – UNIÃO INTERNACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

A UIHJ é a sigla em francês para Union Internationale des Huissiers de
Justice, isto é, União Internacional dos Oficiais de Justiça. A UIHJ é uma
organização não governamental que foi idealizada em 1949 durante o
Congresso Francês dos Oficiais de Corte, por Jean Soulard. Três anos após, foi
efetivada sua criação, em 1952, no que foi seu primeiro congresso, em Paris,
com a presença de sete países fundadores, sendo eles, além da França, a
Bélgica, a Grécia, Itália, Luxemburgo, Holanda e Suíça.

Ao longo dos anos, a lista de membros passou a se estender de tal
maneira que transformou a UIHJ em uma entidade de grandes proporções, que
conta atualmente com 93 países-membros em quatro continentes do planeta. Na
América do Sul, a UIHJ tem como membros a Argentina, o Chile, o Suriname, a
Guiana e o Brasil, que exerce tal afiliação através da FENASSOJAF – Federação
Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais.

A UIHJ tem o seguinte logotipo:

Sua sede se localiza na cidade de Paris, na França, no endereço 6 Place
du Colonel-Fabien, 75019. Seu site é o www.uihj.com, seu e-mail é
uihj@uihj.com e seus telefones são +33 (0)1 42 40 89 48 e +33 (0)1 42 40 96
15. Para qualquer contato, deve-se ter em conta que os idiomas oficiais da
entidade são o francês e o inglês.

Deve-se registrar que a entidade é membro do Conselho Social e
Econômico das Nações Unidas, em Nova York; tem representação ainda nas
Nações Unidas em Genebra, Viena e Amã; é envolvida com a Conferência de
Haia para Direito Internacional Privado, especialmente em notificações de
processos e execuções; é também envolvida em debates de implementações de
tratados, diretrizes e regulações do Sistema Judicial Europeu.
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Na África, a UIHJ participou do tratado de OHADA, que teve como foco
harmonizar a execução em mais de 16 países da África Central e Ocidental.

O atual presidente da UIHJ é o Oficial de Justiça belga Marc Schmitz,
eleito ao cargo em 2018 no Congresso de Bangkok.

5

3. A REAPROXIMAÇÃO ENTRE O BRASIL E A UIHJ

Em que pese ser membro da UIHJ e já ter participado de alguns eventos
da entidade, como o Congresso de Marselha em 2009, desde o Congresso de
Madrid em 2015 que a relação do Brasil com a entidade não tem sido
substancial.

No corrente ano, as relações entre o Brasil e a UIHJ reavivaram-se com
o contato estabelecido entre o então Vice Presidente da entidade, o Oficial de
Justiça belga Marc Schmitz e o Oficial de Justiça Federal Malone da Silva Cunha,
da Subseção Judiciária de Marabá, Pará.

Com o fim do mandato da Presidente Françoise Andrieux, em 2018, e a
eleição de Marc Schimitz como Presidente da entidade para o triênio 2018-2021,
o contato entre os Oficiais de Justiça se converteu em tentativa de
reaproximação da UIHJ com o Brasil. Para tanto, à convite da presidência da
UIHJ, e devidamente investido de representatividade pela FENASSOJAF, se deu
em 7 de junho de 2018 o encontro entre os Oficiais.

Na imagem, Malone Cunha e Marc Schmitz,
na sede da UIHJ em Paris, em 7 de junho de 2018.

Por ocasião do encontro, o Oficial de Justiça repassou ao Presidente da
UIHJ algumas informações acerca da carreira no Brasil, suas características e
dificuldades, o que foi acompanhado com bastante interesse pela Presidência
da entidade. Ao final do encontro, o Presidente Marc Schmitz, no interesse de
dar um passo para tal reaproximação com o Brasil, convidou o país para
participar do Conselho Permanente que viria a ocorrer nos dias 29 e 30 de
novembro do mesmo ano.
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O encontro entre o Presidente da UIHJ e o Oficial de Justiça brasileiro,
além da repercussão nas redes sociais da categoria no Brasil, teve repercussão
internacional nas redes sociais e na primeira página do site da própria UIHJ, o
que só veio demonstrar o prestígio que o país desfruta da entidade.

Site da UIHJ
Posteriormente, o convite foi formalizado em documento, pela UIHJ e
também pela Ordem dos Solicitadores Portugueses, que representa os Oficiais
de Justiça portugueses e que, na qualidade de país irmão, reforçaram o convite.

A repercussão do convite foi positiva perante a Federação brasileira, que
aprovou por meio de seu conselho diretivo em reunião do CONOJAF 2018 de
Teresina, PI, o envio de delegação para atender ao convite da entidade.

Em seguinte, o convite.
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4. O CONSELHO PERMANENTE DA UIHJ
O Conselho Permanente da UIHJ iniciou suas atividades na manhã de 29
de novembro de 2018, no plenário da sede do Partido Comunista em Paris, na
França, com a chamada das delegações presentes.

O Brasil se fez presente, sendo acolhido cordialmente pela delegação
portuguesa, composta pelo bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de
Execução de Portugal, José Carlos Resende, e pelo Presidente do Conselho
Profissional do Colégio dos Agentes de Execução da OSAE, Jacinto Neto.

O discurso de abertura do Conselho Permanente foi proferido pelo Oficial
de Justiça belga Marc Schmitz, que saudou a presença de todos e frisou a
importância da utilização de novas tecnologias por parte dos Oficiais de Justiça
no mundo inteiro.

Ato seguinte, as delegações acompanharam a assinatura do programa de
cooperação entre a Federação de Serviço de Oficiais de Justiça da Rússia e o
Escritório de Execuções da República do Uzbequistão.
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Aprovada a agenda do Conselho Permanente, iniciaram-se as atividades.

Primeiramente, a UIHJ expos suas atividades no ano de 2018, com
especial destaque ao Congresso de Bangkok, ocorrido em maio.

Em um segundo momento, os representantes da Bélgica e da Romênia
destacaram projetos que a associação desses países têm desenvolvido com as
universidades de Liège e Constanza, respectivamente, para dar formação
técnica àqueles universitários de Direito que tenham interesse em seguir a
carreira de Oficial de Justiça. Expôs-se o projeto de criação de um curso de
treinamento superior específico para quem desejasse se aprofundar em
execuções além das fronteiras nacionais.

Na tarde do primeiro dia, foi realizado um workshop “Auto de constatação
e novas tecnologias: a prova por excelência”, que será explicado no item 5 deste
relatório.

Por fim, ao final do primeiro dia, a mesa da UIHJ explicou a relação que a
entidade tem mantido com as instituições internacionais, como o Banco Mundial,
o FMI, Haia, OHADA, Associação dos Oficiais de Justiça do Caribe, e, o primeiro
dos citados, o Mercosul. Por essa oportunidade, foi louvada a presença das
delegações brasileira e argentina, porém, lamentada a ausência da delegação
chilena, que havia declarado interesse em comparecer.

No segundo e último dia do Conselho Permanente, foi dada a palavra à
delegação brasileira, ocasião em que o Presidente da FENASSOJAF e o
membro da ASSOJAF-PA, agradeceram o convite recebido e expuseram para a
comunidade internacional um pouco da realidade da carreira do oficialato no
Brasil.

Os Oficiais de Justiça brasileiros destacaram as dificuldades da carreira
no país, em especial a tendência de alguns Tribunais em reduzir a importância
do cargo e o risco de extinção da carreira, a ser eventualmente preenchida por
cargos em comissão.

Os Oficiais destacaram, ainda, a importância de uma aproximação com a
UIHJ para, acima de tudo, difundir no país a realidade de que a categoria é
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inserida em um contexto internacional, existente em mais de 90 países, devendo,
portanto, ser assim reconhecida e valorizada. Para tanto, foi externado o
interesse em receber uma delegação da UIHJ em Brasília, a fim de participar de
evento internacional a ser posteriormente agendado com a presença de
autoridades brasileiras.

A participação brasileira e seus frutos serão destacados nos itens
seguintes.

Ao final do evento, a UIHJ destacou a importância das categorias em seus
países sempre valorizarem e destacarem com celebrações o dia do Oficial de
Justiça. A UIHJ mencionou que na África, foi incentivado aos Oficiais de Justiça
que celebrassem seu dia com doação de sangue. O dia internacional do Oficial
de Justiça é 14 de junho.

Por fim, a UIHJ expos os próximos eventos da comunidade internacional,
e reforçou o convite a toda a categoria internacional, que será repassado adiante.
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5. WORKSHOP “AUTO DE CONSTATAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS: A
PROVA POR EXCELÊNCIA”
Na tarde do dia 29 de novembro, como parte da agenda de compromissos
do evento, foi realizado um workshop intitulado Auto de constatação e novas
tecnologias: a prova por excelência.

No workshop, conhecemos que grande parte dos países executam
mandados de constatação com habitualidade. Das delegações presentes,
apenas a Itália e a Alemanha declararam não realizar, sob quaisquer
circunstâncias, mandados de constatação.

Foi-nos apresentada a experiência belga, que se repete em outros países,
como Luxemburgo, onde a constatação pode ser realizada extrajudicialmente
por solicitação de particulares. Vale destacar que nesses países o Oficial de
Justiça não é vinculado ao Poder Judiciário como um servidor público, mas
funciona como um agente autônomo, apartado do Judiciário, que compõe sua
própria equipe de atuação, no que mais se assemelha à experiência que temos
no Brasil com os titulares de cartórios.

Na experiência belga, tivemos um caso real em que um particular
proprietário de uma loja de chocolates em Bruxelas, que detinha a exclusividade
na comercialização de determinado tipo de chocolate, desconfia que uma
empresa rival está comercializando o mesmo produto sem autorização, e por
isso procura o Oficial de Justiça para que ele lavre um auto de constatação dos
fatos.

Nesse caso, a atuação do Oficial de Justiça se deu semelhante a como
se daria no Brasil: o Oficial de Justiça comparece ao estabelecimento comercial
e, como particular, solicita para aquisição o tipo de chocolate sob suspeita de
comercialização.

Depois disso, o chocolate adquirido é levado ao escritório do Oficial, onde
são registradas suas imagens, imagens de nota fiscal, e a partir daí é lavrado
um auto de constatação, pormenorizando todos os fatos, e servindo o mesmo
como prova dotada de fé pública a instruir futuro processo.
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Conheceu-se no workshop que para o particular, nos países que admitem
tal atuação do Oficial de Justiça, ele tem a liberdade de atribuir um valor
monetário à atividade.
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6. O BRASIL NO CONSELHO PERMANENTE
Através de sua delegação previamente apresentada, o Brasil se fez
presente no Conselho Permanente.
Em sua oportunidade, o Brasil proferiu o seguinte discurso:
A Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores
Federais do Brasil – FENASSOJAF, honrada em participar desta reunião, saúda
os membros do Conselho Permanente da União Internacional dos Oficiais de
Justiça na pessoa do presidente Marc Schmitz, desejando êxito no
encaminhamento dos trabalhos.
Fazemos também uma saudação especial ao presidente da Ordem dos
Solicitadores e Agentes de Execução de Portugal, nosso amigo José Carlos
Resende.
Senhores e senhoras:
Representamos, por meio das Associações filiadas à nossa Federação,
os Oficiais de Justiça brasileiros que atuam nos Tribunais Federais, cerca de 8
mil profissionais vinculados ao Poder Judiciário e que cumprem ordens judiciais
oriundas de juízes federais.
Além desses, o Brasil possui cerca de 50 mil Oficiais de Justiça vinculados
aos Tribunais Estaduais, hoje representados por duas outras federações
nacionais.
No Brasil, o cargo de Oficial de Justiça é privativo de bacharéis em Direito
aprovados em concurso público.
Atualmente, as federações que representam os Oficiais de Justiça atuam
em conjunto nas questões que envolvem os direitos e as atribuições legais
desses profissionais, na defesa do cargo público e da atuação definida na
legislação processual do País.
Fazem parte dos nossos principais debates com a sociedade e com as
administrações dos tribunais, a saúde e a segurança dos Oficiais de Justiça,
assim como as inovações tecnológicas que fornecem elementos ao
aprimoramento da nossa atuação.
Recentemente, percebemos no Brasil uma tendência de alguns Tribunais
em reduzir a importância do Oficial de Justiça, chegando ao lamentável equívoco
de extinguir essa atividade e deixá-la como cargo de livre indicação e sem
designação específica.

14

Por tudo isso, temos total interesse em estar inseridos no debate sobre as
diferentes realidades dessa importante e histórica profissão em todo o mundo,
contribuindo para o aperfeiçoamento da realização da Justiça.
Esperamos contar com a participação da UIHJ em um seminário que
esperamos realizar ao final do primeiro semestre de 2019, em Brasília, com
autoridades brasileiras, a fim de dar destaque internacional às questões e
dificuldades envolvendo os Oficiais de Justiça brasileiros.

Por fim, registramos mais uma vez nossa satisfação em participar deste
evento, e nos colocamos à disposição para colaborar com a União Internacional
no que for necessário.
Muito obrigado.
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Ao final do encontro, o Presidente da FENASSOJAF, Neemias Freire, foi
recebido pelo Presidente da UIHJ, Marc Schmitz, que, além de presenteá-lo com
itens personalizados da FENASSOJAF, ainda o convidou para visitar Brasília ao
final do primeiro semestre, o que foi de pronto aceito pelo Presidente da UIHJ.

Presidentes Neemias Freire e Marc Schmitz
A delegação brasileira e argentina também estreitaram laços, tendo sido
também convidada para estar presente em Brasília em 2019, em data e evento
a ser definidos. Abaixo, delegação brasileira e parte da delegação argentina:
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7. O QUE ESPERAR DO FUTURO E OS BENEFÍCIOS DA UIHJ AO OFICIAL
DE JUSTIÇA BRASILEIRO
A participação do Brasil no Conselho Permanente da UIHJ pode render
frutos capazes de trazer benefícios diretos ao Oficial de Justiça brasileiro.
Vejamos que benefícios seriam esses e o que podemos esperar do futuro:

7.1. A reinserção da categoria no panorama global
Muitas pessoas, mesmo entre os Oficiais de Justiça, desconhecem duas
informações elementares da carreira: é uma carreira histórica, que remonta
séculos, e global, pois existe em mais de 100 países ao redor do mundo.

Em muitos países, como nos da América do Sul e em alguns da Europa,
o Oficial de Justiça é vinculado ao Poder Judiciário, em outros é um ente
autônomo de execução, se assemelhando ao que se conhece aqui como um
“tabelião”.

O que se tem quando o Brasil decide voltar a compor esse cenário mundial
é dar essa informação para a categoria, e para a sociedade em geral.

Como se sabe, em alguns Tribunais, o Oficial de Justiça passou a ser
chamado de Analista Judiciário, com especialidade em Execução de Mandados.
Em que pese saber-se que o enquadramento do Oficial de Justiça é o mesmo
do analista judiciário, deve-se ter em mente que estamos diante de uma
categoria histórica, com atribuições específicas, repercussão internacional e,
portanto, nomenclatura própria.

Tudo isso milita unicamente no sentido de fortalecer a categoria.

7.2. Utilizar o prestígio da UIHJ em apoio às nossas lutas
Como foi explicitado neste relatório, a UIHJ é uma entidade não
governamental de prestígio internacionalmente reconhecido. Tem representação
nas Nações Unidas, em Haia, etc.

Quando o Presidente da UIHJ visita oficialmente um país, é recebido por
autoridades locais de grande prestígio, como quando a Presidente Françoise
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Andrieux esteve na Argentina e foi recebida em audiência pelo Ministro da
Justiça daquele país, ou no caso mais recente deste ano, quando o atual
Presidente Marc Schmitz esteve na República do Congo e foi recebido em
audiência por seu Presidente da República.

Uma visita do Presidente da UIHJ ao Brasil, como foi convidado para
2019, implicaria a possibilidade de um encontro com o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, com o Ministro da Justiça, e mesmo, não impossível, com o
Presidente da República. Todos esses encontros seriam cobertos pela mídia
nacional, e tudo estaria militando no sentido de destacar a profissão, e mesmo
dar conhecimento a muitos desses representantes do Poder Público da
importância do Oficial de Justiça.

Vale destacar que em países como Portugal, os Oficiais de Justiça, que
hoje são lá chamados de Agentes de Execução, compunham a categoria de
solicitadores, que passou por um enfraquecimento muito severo ao longo dos
anos, e foi o apoio internacional da UIHJ que a reergueu, transformando hoje a
figura do Solicitador em agente suis generis, detentor de alto prestígio.

Assim sendo, com o apoio da UIHJ, as lutas de nossa categoria têm
maiores chances de êxito, como por exemplo o que se tem de momento, que é
o reajuste das Indenizações de Transporte e a luta contra a extinção do cargo,
que passaria ser ocupado como uma função de confiança.

7.3. Buscar maior independência para o Oficial de Justiça
Como se verificou de países estrangeiros, o Oficial de Justiça é um agente
praticamente autônomo, que atua ora judicialmente, ora extrajudicialmente, não
precisando muitas vezes de ordem judicial específica para determinados atos.

Sabe-se que pela própria lógica de nosso ordenamento jurídico que tal
realidade é praticamente impossível de se instalar no Brasil, e talvez nem seja
interesse da categoria. Contudo, o que temos certeza ser interesse da categoria
é uma atuação com maior liberdade por parte do Oficial de Justiça, com mais
autonomia enquanto agentes de execução. Menos suscetíveis a pressões das
Secretarias de Juízo e de particulares.

A influência da UIHJ, uma vez consolidada na nossa categoria, pode nos
levar a buscar particularidades existentes em nossos similares estrangeiros,
importando deles o que têm de melhor para a nossa atuação profissional.
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7.4. A representatividade do Brasil
Como se sabe, o Brasil tem um papel de liderança na América do Sul,
sendo referenciado como o líder deste continente para assuntos diversos com
países e entidades de outras partes do mundo.

Tal comportamento não se tem verificado na classe dos Oficiais de
Justiça, uma vez que as relações de Argentina e Chile são muito mais
fortalecidas com a entidade do que as nossas. Vale destacar que os argentinos
têm cadeira fixa no Conselho Permanente, enquanto nosso país participou na
qualidade de convidado.

Por isso, não é só nosso direito, mas também é nosso dever, enquanto
Oficiais de Justiça brasileiros, que representemos nossa geração de Oficiais de
Justiça com todo o prestígio que ela merece no cenário mundial, a fim de que
nosso país, neste campo, assim como em diversos outros, consolide seu papel
de líder do continente.

7.5. O desenvolvimento de uma União Latino-Americana
Além da entidade global que é a UIHJ, os continentes possuem suas
entidades próprias, como é o caso da UEHJ – União Europeia dos Oficiais de
Justiça ou as entidades africanas e asiáticas. Vale destacar que em 2019 um
grande evento internacional de Oficiais de Justiça (para o qual o Brasil foi
convidado e será abordado nas considerações finais) será realizado na
República do Congo, e neste ano mesmo o Congresso Internacional da UIHJ se
realizou na Tailândia.

Em contrapartida, a América do Sul é bastante individualista, mesmo
tendo 5 países vinculados a UIHJ, que são eles, além do Brasil, a Argentina, o
Chile, a Guiana e o Suriname, para não mencionar os países do Caribe. A
liderança brasileira, juntamente com a Argentina, poderia ser o primeiro passo
para a criação de uma União Latino-Americana de Oficiais de Justiça.

O que pode parecer um sonho depende apenas dos próprios Oficiais de
Justiça para concretização. Em contato com a delegação argentina,
encontramos o mesmo anseio quando nos foi revelado que as dificuldades que
lá vivem também são consideráveis e muito parecidas com as nossas. Além
disso, ressalte-se o fato de que na maioria dos países latino-americanos
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predomina o modelo de Oficial de Justiça totalmente vinculado ao Poder
Judiciário.

Os Oficiais de Justiça têm a oportunidade de entender que não precisam
mais passar dificuldades sozinhos e em silêncio. Temos a possibilidade de apoio
total internacional e de prestígio, e com esforço pessoal termos nossa própria
União Latino-Americana para ecoar as dificuldades que cada um de nós enfrenta
para o continente.

Uma vez criada tal União supranacional, ela lutaria por voz junto aos
países membros e ao próprio Mercosul. A categoria só teria a ganhar.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, a FENASSOJAF gostaria de conclamar os Oficiais de Justiça
brasileiros que debatam essas ideias e deem ampla divulgação, não só junto à
categoria, mas junto à sociedade.

Valorizar o Oficial de Justiça é o papel da Federação e dos próprios
Oficiais, e esse é um caminho não só para vitórias a curto prazo, mas para que
a categoria passe a alçar voos mais altos, muito além das nossas fronteiras.

Quanto ao encontro africano, ele se dará em Brazzaville, Congo, de 12 a
14 de junho de 2019.

Para maiores informações sobre o relatado ou para somar esforços nesse
direcionamento da categoria, você pode entrar em contato com o Oficial de
Justiça Malone Cunha, via malone.cunha@trf1.jus.br ou (91) 99112-5312
(telefone e WhatsApp).
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