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RELATÓRIO  DE ATIVIDADES   
OUTUBRO /2021  

 
No  mês  de  outubro,  demos  sequência  às reuniões  com  os Deputados  e na  
preparação  de material  de  divulgação  das  ações  legislativas  protagonizadas  
pelos  parlamentares  parceiros  dos  Oficiais  de  Justiça.  
  
Nesse  sentido  foram  gravados  vídeos  com  os Deputados  Ricardo  Silva  
(PSB/SP), André  Figueiredo  (PDT/CE),  Charlles  Evangelista  (PSL/MG)  e 
Ubiratan  Sanderson  (PSL/RS). Também  tivemos  reunião  com  os Deputados  
Léo  Morais  (PODEMOS/RO),  Sâmia  Bonfim  (PSOL/SP), João  Campos  
(PSC/GO) e Fábio  Trad  (PSD/MS).  Todo  esse material  de  mídia  fora  coletado,  
preparado  por  assessoria  especializada  e disponibilizado  nas  redes  sociais  
da  Frente  Parlamentar.    
 
As reuniões  realizadas  com  os parlamentares  também  trataram  de  diversos  
temas  de  interesse  da  categoria.  Nesse  sentido,  atualizamos  os Deputados  
com  as prioridades  do  setor  e disponibilizamos  a estrutura  do  Instituto  para  
o trabalho  em  prol  dos  Oficiais.  
 
Inclusive,  em  reunião  conjunta  com  os Deputados  Ricardo  Silva e Charlles  
Evangelista,  além  da  gravação  de  um  vídeo  juntos  (ambos  são Oficiais  de  
Justiça),  foram  articuladas  ações  junto  ao CNJ, Ministério  da  Justiça  e no  
próprio  Parlamento.  No  âmbito  legislativo  destacamos  nesse  mês  a 
interlocução  com  a Deputada  Alê Silva  (PSL/MG)  tratando  do  projeto  de  lei  
nº.  9609/08,  cujo  tema  remete  à autorização  para  os Oficiais  de  Justiça  
promoverem  conciliação  e mediação  de  conflitos.  A ideia  é estabelecer  
regras  para  que  os Oficiais  de  Justiça  possam  cumprir  essas funções  de  
forma  a valorizar  a categoria,  mas  sem  incidir  nos  riscos  de  os tribunais  
determinarem  trabalho  interno.  Essa reunião  com  a Deputada  Alê  Silva  deve  
ocorrer  no  mês  de  novembro.    
 
Outrossim,  tivemos  reunião  com  o Deputado  Léo  Morais  em  que  tratamos  
do  PL 2584/2019  (altera  o CPC e a Lei  de  Execuções  Fiscais),  que  cuida  da  
indenização  de  transporte  antecipada  (pagamento  das  diligências  dos  
Oficiais)  pela  Fazenda  Pública.  O Deputado  sugeriu  que  a relatoria  do  
projeto  fosse  do  Senador  Marcos  Do  Val  (PODEMOS/ES)  para  que  fosse  
garantida  celeridade  na  aprovação,  já que  os parlamentares  são do  mesmo  
partido.  Seguindo  a orientação  do  Deputado  Léo  Morais,  tendo  em  vista  que  
ele  manteve  o compromisso  de  continuar  ajudando,  iniciamos  a 
interlocução  para  pronta  assunção  da  relatoria  pelo  referido  Senador.  
 
O Instituto  também  providenciou  minuta  de  PL que  coloca  os Oficiais  de  
Justiça  textualmente  na  lei  Maria  da  Penha  com  o propósito  de  ressaltar  o 
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trabalho  da  categoria  no  cumprimento  de  ações  prioritárias  quando  se 
tratar  de  violência  contra  a mulher.  O projeto  está  a cargo  da  Senadora  
Zenaide  Maia,  com  quem  o instituto  mantém  interlocução  para  
encaminhamento  da  demanda  legislativa.  
 
Consolidamos  ainda  uma  lista  de  60  projetos  catalogados  pela  assessoria  
jurídica  com o os mais  relevantes  para  os oficiais  de  justiça.  A próxima  fase  é 
a ordenação  em  prioridade  para  que  os trabalhos  possam  ser desenvolvidos  
de  forma  estratégica.  Para  isso será  enviada  uma  pesquisa  para  que  os 
associados  possam  contribuir  com  essas prioriz ações.  
 
Além  disso,  realizamos  a análise  e/ou  publicamos  matéria  no  instagram  da  
FPO acerca  dos  projetos  de  interesse  dos  Oficiais  que  tiveram  movimento  
neste  mês,  como  por  exemplo  o PL 9436/2017  (alteração  do  Código  de  
Processo  Penal  Militar)  e o PL 6613/2009  (que  trata  do  Plano  de  Cargos  e 
Salários  do  Judiciário  Federal).      
 
Por  fim,  após  reunião  do  Instituto  com  o Deputado  Fábio  Trad  (PSD/MS),  ele  
fez  pronunciamento  na  Câmara  dos  Deputados  homenageando  os Oficiais  
de  Justiça.  Inclusive,  ficamos  de  rece bê -lo  para  um  almoço  no  Instituto  no  
mês  de  novembro.  
 
Mesa  Diretora  da  FPO  
Presidente:  Fábio  Henrique  (PDT/SE)  
Primeiro  Vice -presidente:  Charlles  Evangelista  (PSL/MG)  
Segundo  Vice -presidente:  Ricardo  Silva  (PSB/SP)  
Secretário -geral:  Fábio  Trad  (PSD/MS)  
Primeiro  Secretário:  Ubiratan  Sanderson  (PSL/RS) 
Segundo  Secretário:  Léo  Moraes  (PODEMOS/RO)  
Coordenador -geral:  André  Figueiredo  (PDT/CE)  
Coordenador  Regional  GO: João  Campos  (PSC/GO) 
Coordenadora  da  Bancada  Feminina:  Sâmia  Bonfim  (PSOL/SP)  
 
Insta gram  da  FPO:  frenteoj  
Link:  https://instagram.com/frenteoj?utm_medium=copy_link  


