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ATA DA AGE TELEPRESENCIAL DA ASSOJAF-RJ, 
REALIZADA NO DIA 23/02/2021 PARA ELEIÇÃO DE 
SEUS DELEGADOS NA ASSEMBLEIA DE REFORMA 
ESTATUTÁRIA DA FENASSOJAF.  
 
 
 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil vinte e um,  na cidade do Rio de 
Janeiro, os Oficiais de Justiça Avaliadores Federais associados da ASSOJAF-RJ reuniram-se em 
Assembleia Geral Extraordinária telepresencial, atendendo ao Edital de Convocação publicado 
na página da Entidade em 03 de fevereiro de 2021 e divulgado em redes sociais, subscrito pelo 
Presidente Sergio Gonçalves Ferreira, nos termos do Art. 17, c/c com o Art. 30 - g, ambos do 
Estatuto Social da ASSOJAF-RJ. 
 

Em primeira convocação às 16:30 horas foi aberta a Plataforma ZOOM, e aguardou-se o 
comparecimento dos associados até às 17:00 horas, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de associados presentes. O Presidente Sergio Gonçalves Ferreira abriu os 
trabalhos, nos termos do Art. 18, § 7º  do Estatuto. Com a anuência dos presentes, presidiu a 
reunião o diretor jurídico Pietro Coelho Barbosa Valério e secretariou-a o presidente Sergio 
Gonçalves Ferreira. Participou da Mesa a associada Mariana Ornelas de Araujo Góes Liria, 
na condição de diretora de Comunicação da Fenassojaf.  

 

Iniciada a reunião, com a recepção dos oficiais de justiça presentes, foram encaminhados dois 
documentos para assessorar os trabalhos, quais sejam, o relatório da reforma estatutária de 2020 
da Fenassojaf e a nota técnica da transformação da Federação em associação nacional. 
 

O diretor Pietro Valério passou a detalhar a razão da Assembleia, reproduzindo inicialmente o 
Edital de Convocação publicado em 03 de fevereiro de 2021, com o seguinte teor.  
 

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO 
                                      

ASSEMBLEIA  GERAL EXTRAORDINÁRIA TELEPRESENCIAL 
 

Data:   23/02/2021 
Horário 16:30 h 

. 
 O Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais no Estado do Rio de 
Janeiro – ASSOJAF-RJ - vem convocar seus associados para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária telepresencial, que ocorrerá em 23 de fevereiro de 2021, terça-feira, em 1ª convocação, 
ou às17 horas, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes: 
 

         PAUTA: eleição de 5 Delegados para representarem a ASSOJAF-RJ na Assembleia virtual de 
Reforma Estatutária da Fenassojaf, designada para 25 de março próximo, às 15:30 h. 
 

Terão direito de votar e de serem votados como delegados todos os associados presentes na AGE 
de 23/02/2021 quites com suas obrigações perante a ASSOJAF-RJ. Serão eleitos Delegados os 05 (cinco) 
associados mais votados e, em caso de empate na 5ª vaga, esta será preenchida pelo mais idoso. Os 
demais votados serão eleitos como suplentes. 
1.   

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021 
.. 

                                                                                                                                                                                                                                                          Sergio Gonçalves Ferreira 
                                           Presidente ASSOJAF-RJ 

 



 
Antes de dar continuidade à sua fala, o diretor Pietro Valério concedeu a palavra ao diretor 
presidente Sergio Gonçalves, que fez um resumo sobre o histórico do retorno da Assojaf RJ aos 
quadros da federação e  chamou a  atenção  para as claras vantagens que a alteração da natureza  
jurídica da Fenassojaf proporciona às Assojaf’s. Afirmou ser imprescindível e urgente a 
necessidade dessa mudança, e esse é o objetivo da Assembleia da FENASSOJAF marcada para 
o próximo dia 25 de março, às 15:30 h.  
 

A seguir, Pietro Valério, principal colaborador na elaboração de um novo Estatuto da federação, 
ressaltou que nessa proposta não se vislumbra nenhum prejuízo às associações, seja financeiro 
ou político. Ao contrário, ganhariam com possibilidade de oferecer mais serviços aos associados, 
seja na cobertura judicial nas ações nacionais, seja em convênios que, se realizados pela 
Fenassojaf, teriam muito mais abrangência e poder de barganha. Um exemplo claro seriam os 
convênios médicos, os seguros de automóvel e vários outros tipos de parcerias que possam 
auxiliar o oficial de justiça avaliador federal e tornar as associações locais mais atrativas.  Com 
uma nova estrutura para a Fenassojaf, também haveria vantagens com a centralização da 
comunicação, com um site mais acessível nacionalmente e com notícias locais, como já estamos 
desenvolvendo atualmente. Prosseguiu Pietro, dizendo que o grupo de trabalho encarregado da 
reforma estatutária indicou ser importante que a estrutura da Fenassojaf possua soluções que 
possibilitem a defesa individual dos oficiais de justiça.  Diversos informes demonstraram a 
impossibilidade da atual estrutura em atender a esse objetivo.  A proposta estudada sugere a 
inclusão dos oficiais de justiça (pessoas físicas) dentre os filiados da Fenassojaf, em uma 
estrutura de associação nacional. 
  
 

Iniciada a votação dos delegados que representarão a ASSOJAF-RJ na Assembleia Geral da 
Fenassojaf designada para  o dia 25 de março próximo, foram eleitos por unanimidade os 
seguintes associados: Denise Rodrigues Pitombo, Eliene Neves Valadão, Marcos André Leite 
Pereira, Fábio Pires Bento e Juliana Pessoa Mulatinho. O Presidente Sergio Gonçalves 
Ferreira é delegado nato, por ser presidente da ASSOJAF-RJ, assim como assumem a condição 
de delegados Pietro Coelho Barbosa Valério e Mariana Ornelas de Araujo Góes Liria por 
serem diretores da Fenassojaf. Foram eleitos delegados suplentes os associados André Ricardo 
Vasconcelos de Oliveira e Mario Sampaio Fernandes.  
 
Também ficou decidido pela AGE, por unanimidade, que, se houver alteração estatutária da 
Fenassojaf prevendo a inclusão dos oficiais de justiça (pessoalmente representados) em seus 
quadros, os filiados da Assojaf-RJ estarão filiados à nova entidade nacional, salvo manifestação 
individual em contrário.  Ressaltando que a inclusão, em si, não representa qualquer ônus 
adicional ao oficial de justiça, que poderá requerer sua desfiliação da Fenassojaf a qualquer 
momento. 
 

A título de informe, foram passadas as informações sobre as últimas reuniões com as 
administrações da Justiça Federal e Justiça do Trabalho e discutidas alternativas ao trabalho dos 
oficiais de justiça em tempos de pandemia. 
 

Foi sugerido que seja cogitada a participação de ouvintes na Assembleia, como observadores, a 
exemplo do que acontecia nos encontros presenciais, sendo a questão levada para apreciação da 
diretoria da Fenassojaf, como sugestão da Assojaf RJ. 
 

Nada mais havendo a tratar, a presente AGE, iniciada às 17:00 horas, em segunda e última 
convocação, encerrou-se às 19:00 horas, cabendo a mim, Sergio Gonçalves Ferreira, secretariá-
la e lavrar a presente Ata, sem rasuras ou manuscritos, a qual assino em conjunto com o  
presidente da AGE. 
 
  

 
                     Pietro Coelho Barbosa Valério                            Sergio Gonçalves Ferreira                                                                               

Presidente da AGE                                               Secretário da AGE                                                 


