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Discurso de Posse  

Boa tarde a todos! 

Hoje é um dia de grande alegria para o futuro de nossa associação, 
pois uma nova diretoria e um novo conselho fiscal estão sendo 
empossados. Novos colegas aceitaram o duro encargo de um trabalho 
voluntário em prol de nossos interesses profissionais comuns. 

E a responsabilidade dos novos diretores é grande, enorme. E não só 
pela imensa importância que nossa entidade possui para os Oficiais 
de Justiça Avaliadores Federais do estado de São Paulo e do Brasil 
inteiro, mas principalmente pelo contexto que envolve o Poder 
Judiciário ultimamente. 

Além das dificílimas condições de trabalho dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores, que, de maneira solitária, são a linha de frente da justiça, 
enfrentamos uma grave crise de poderes, com conseqüências 
desmedidas para nosso futuro profissional. 

Estamos há seis anos sem reajustes na remuneração, sofremos com 
a política de arrocho mais do que os servidores internos do judiciário, 
já que amargamos também o congelamento da indenização de 
transporte, as manobras do governo e das administrações dos 
tribunais para negarem nosso direito à aposentadoria especial, dentre 
outros. 

Até nossa identidade funcional nos tinha sido tirada, quando alguns de 
nossos próprios colegas concordaram com o fim cargo diferenciado, 
em 1996. 

Com muita luta, ainda que não tenhamos revertido totalmente a 
situação, o último PCS, de 2006, estabeleceu que, para “fins de 
identificação funcional”, nos é conferida a denominação de Oficial de 
Justiça Avaliador Federal. 



Mas aqui mesmo, no TRF da 3ª região, só recentemente, mais 
precisamente em 29 de setembro de 2011, quinze anos depois da 
perda de nossa identidade funcional, é que, em razão das lutas da 
ASSOJAF-SP, conseguimos a aprovação da administração para a 
confecção das novas identidades constando a denominação “Oficial 
de Justiça Avaliador Federal”, como estabelece a resolução nº 3/2008, 
do Conselho da Justiça Federal. 

Foram vários requerimentos, reuniões com as administrações e 
incansáveis demonstrações de que um “Analista Judiciário” é barrado 
em transporte público coletivo, desconhecido pela população e até 
mesmo pelos executados e advogados, que têm dificuldades em 
reconhecer as atribuições de um analista judiciário no cumprimento de 
atos processuais externos. 

Somos, pois, Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, e assim, com 
atribuições especiais nas leis processuais, diferenciadas de nossos 
colegas internos, devemos lutar por concursos específicos e pelo fim 
dos apadrinhamentos e fisiologismos que surgem com ilegais 
nomeações de “ad hocs”, mais comuns na Justiça do Trabalho. 

Temos nossas entidades representativas, pois, muitas vezes, somos 
prejudicados nas discussões sindicais da categoria, onde somos 
minoria e onde influências do poder político partidário do governo 
inegavelmente colaboram para que impere a força do “patrão” diante 
dos servidores. 

E essa crítica não é dirigida ao sindicato de São Paulo, o SINTRAJUD, 
onde existe um atuante núcleo de Oficiais de Justiça e onde 
encontramos sempre parcerias para nossas lutas. 

Mas, na FENAJUFE, por exemplo, apesar de contarmos com vários 
colegas Oficiais em cargos de direção, o que vemos é que sempre 
remamos contra a maré. E seríamos levados por ela, se não fosse 
nosso poder de organização através de entidades como a ASSOJAF-
SP. 

Da mesma forma, a FENASSOJAF exige uma freqüente fiscalização 
por parte das Assojafs, diante da evidente influência política que 
paralisa as ações em prol do oficialato em nível nacional. 

Nesse aspecto, a ASSOJAF-SP luta incansavelmente pela evolução 
da FENASSOJAF, que carece de um estatuto mais democrático, onde 
o voto direto seja uma realidade, onde a maioria dos oficiais possa 
efetivamente participar e ser beneficiada pelas necessárias medidas 
de alcance nacional tão esperadas, como uma indenização de 
transporte justa, o direito a aposentadoria especial, o porte de arma, a 



GAE isonômica, a isenção de ICMS e IPI, o cargo específico, dentre 
outros. 

O nosso estatuto está em constante evolução e mais recentemente 
passou por aperfeiçoamentos que garantirão a participação efetiva de 
todos os associados, pois teremos a tecnologia como aliada. Essa 
proposta será levada também para a FENASSOJAF. 

Precisamos de assembléias gerais também em nível nacional, onde a 
vontade dos cerca de 8.000 Oficiais de Justiça Avaliadores Federais 
prevaleça sobre os interesses pessoais de alguns poucos, que muitas 
vezes preocupam-se mais com o turismo do que com eventos que a 
federação proporciona em relação às nossas lutas de classe. 

Por isso, é louvável a postura adotada pelas últimas administrações 
da ASSOJAF-SP, onde nossos líderes associativos, além das 
incansáveis ações pelos interesses do oficialato, preocuparam-se em 
preparar espaço para sucessores, sem apego a cargos e com muito 
respeito à democracia. 

Farei de tudo para que a atual diretoria siga o caminho ético traçado 
pelas administrações anteriores. 

Deixo aqui registrados meus sinceros agradecimentos aos presidentes 
que me antecederam, como a Vilma, o Erlon e o Barbuy, que, com 
grandeza, trabalharam pelo crescimento e evolução de nossa 
entidade, sem transigir por interesses pessoais. 

Agradeço, ainda, aos colegas que, de forma quase anônima, 
contribuem para a manutenção e efetividade de nossa associação, 
participando das assembléias, constituindo comissões, enfim, 
trabalhando de verdade. 

São pessoas como a Ester, Ronaldo Barbuy, Erlon, João Evangelista, 
Seiji, Fabiano, Márcio, Dináh e tantos outros, que, como uma 
verdadeira família, fazem de nossa ASSOJAF-SP “a casa do Oficial de 
Justiça”. 

Finalizo com uma frase atribuída a Jung: “há diferença entre conhecer 
o caminho e percorrer o caminho”. Nós estamos percorrendo o nosso 
caminho. 

Obrigado! 

Rodrigo Fontenelle Bezerril Coutinho 
Presidente da ASSOJAF-SP 


