
RELATÓRIO GERAL DO TRABALHO DE LIBREVILLE SEMINÁRIO SOBRE A EXECUÇÃO DAS 
DECISÕES JUDICIAIS EM ÁFRICA 
 
 
A 9 e 10 de Maio 2019, no Auditório do edifício Bercy Boulevard Triumphal Omar Bongo, 
acolheu o seminário internacional organizado pelo trabalho da União Africano dos Oficiais de 
Justiça (UAHJ) em parceria com a Associaçao Nacional dos Oficiais de Justiça justiça do Gabão 
(CNHJG), sobre o tema geral : "Execução de títulos executivos em África : a contribuição da 
harmonização do estatuto do oficial de justiça". 
 
Colocado sob o signo do fortalecimento das capacidades dos oficiais de justiça e perspectivas da 
harmonização das práticas profissionais e do estatuto do oficial de justiça, o seminário 
beneficiou do alto patrocínio de Sua Excelência o Primeiro Ministro, Chefe do Governo da 
República Gabonesa.  
 
A cerimónia de abertura oficial foi presidida pelo Ministro de Estado, Ministro da Justiça e 
Direitos Humanos, Ministro da Justiça representando o Primeiro Ministro, Chefe de Governo, 
assistido pelo Ministro da Economia, representantes missões diplomáticas e outros altos 
funcionários da República Gabonesa. 
 
Esta cerimônia de abertura teve quatro destaques marcados respectivamente pelos discursos 
dos senhores : 
 
- o presidente do CNHJG ; 
- o Presidente do Tribunal Comum de Justiça e Arbitragem (CCJA) da Organização para a 
Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) ; 
- o presidente da UAHJ ; 
- e o Ministro de Estado, Ministro da Justiça e Direitos Humanos. 
 
Estas personalidades ilustres começaram suas observações com as saudações habituais e as 
palavras de boas-vindas a todos os participantes, cuja presença ajudou a realçar o esplendor do 
evento. Saudaram também a criação da União Africana de Oficiais de Justiça, que é agora um 
fórum oficial onde os contínuos africanos podem abordar as questões relacionadas com a sua 
profissão e considerar as perspectivas de solução, em estreita colaboração com as autoridades 
estatais. 
 
O presidente da Associaçao Nacional dos Oficiais de Justiça Gabão incluindo Libreville explicou 
que a fundação tem como objetivo realizar um pensamento assustador para harmonizar a 
situação dos diversos países membros UAHJ, e particularmente aqueles da OHADA, onde 
avanços foram feitos. Ele implorou para este especialistas de suporte técnico da Secretaria 
Permanente da OHADA, a CCJA, a Escola Regional Superior de Magistratura (ERSUMA) e peritos 
nacionais. 
 
Ele saudou a iniciativa do governo do Gabão, que criou uma cadeia de oficiais de justiça dentro 



da Escola Nacional de Magistratura. 
 
Por sua parte, o presidente da CCJA enfatizou a enormidade da tarefa deste jovem ONG, antes 
de se concentrar a maior parte de suas observações em quatro pontos: 
 
- Reafirmando o interesse de CCJA para apoiar as atividades do UAHJ quando eles se relacionam 
com a execução das decisões judiciais; 
 
- Uma ênfase especial no reforço das capacidades dos funcionários judiciais, tanto no que diz 
respeito aos Atos Uniformes como em todas as outras áreas do direito comercial e até mesmo 
ao estatuto do oficial de justiça; 
 
- A prioridade à ética, dando-se obrigações com base no raciocínio pessoal, a fim de evitar 
sacrificar o interesse coletivo para o altar dos interesses egoístas; 
 
- O desejo de que este seminário dê origem a fortes recomendações que possam inspirar o 
legislador comunitário na reforma em curso do Acto Uniforme sobre Procedimentos 
Simplificados de Recolha e Execução (AUPSRVE). 
 
O Presidente da UAHJ expressou sua satisfação com seus distintos convidados e membros da 
comissão organizadora pelos muitos sacrifícios feitos no Seminário de Libreville. Ele observou, 
em particular, que a base da fundação é ética profissional e conduta profissional, a fim de 
induzir oficiais de justiça a praticar a boa prática na execução de decisões judiciais, uma garantia 
de justiça de qualidade. Para ele, a criação, em 12 de dezembro de 2017, em Casablanca, 
Marrocos, da UAHJ, que atualmente conta com 22 membros, tem três objetivos principais: 
 
- Abordar, numa abordagem transversal, as questões específicas da profissão e considerar 
soluções adequadas para o contexto africano; 
 
- Fortalecer os laços de confraria e partilha de valores comuns que sustentam a identidade dos 
membros; 
 
- Permitir construir um destino profissional específico. 
 
Ele acrescentou que o já brilhante registro dessa jovem organização em apenas dois anos, 
augura amanhã melhor, com um foco particular em treinamento inicial e capacitação 
profissional, porque um oficial de justiça mal formado não é apenas um unperigo para si, mas 
também para a sociedade e para a profissão cuja imagem é necessariamente manchada. 
 
Finalmente, ele disse que as apresentações que se seguirão são apenas pretextos de discussão 
para permitir que os diferentes atores troquem a fim de encontrar formas e meios de 
harmonizar e melhorar o status dos oficiais de justiça, alinhando-os aos padrões Internacional.  
 
O Ministro de Estado, Ministro da Justiça, Direitos Humanos, encerrou esta série de discursos, 



manifestando a sua profunda gratidão aos peritos que, no terreno gabonês, partilharam as suas 
experiências, honre o país. Ele especificou que cada país organiza a profissão de oficial de justiça 
de acordo com sua lei nacional, e que a harmonização das práticas e do status do oficial de 
justiça ajuda a fortalecer o Estado de Direito, que detém pessoalmente o Chefe de Estado de 
Gabão, Sua Excelência Ali MBONGO ONDINGBA. Ele esperava que as lições deste seminário 
fortalecessem a capacidade dos oficiais de justiça. 
 
Após esta fase do protocolo, o trabalho científico do seminário foi organizado em dois subtemas 
: 
 
O primeiro sub-tema intitulado ‘’ o oficial de justiça e a eficacia da execuçao forçada de titulos 
executaves na Africa’’ foi para ocupar o dia de quinta-feira, 0ç de maio de 2019 ; 
 
O segundo sub-tema "Harmonização do estatuto do oficial de justiça e melhoria do sistema de 
execução de títulos executáveis em África" foi agendado para o próximo dia 10 de maio de 
2019. 
 
O trabalho do primeiro subtema foi subdividido em sete (7) módulos. 
 
No primeiro módulo dedicado ao oficial de justiça e à obtenção do título executório, Me 
BOUSSOUGOU MBOU MBINE FARAFINA fez questão de esclarecer certas noções relativas à 
execução forçada antes de deixar claro que os meios de execução buscam restabelecer o 
equilíbrio entre os direitos do credor e os do devedor.  
 
Para este propósito, é importante evitar desumanizar a pessoa sujeita a execução compulsória. 
Acrescentou que, para executar, o oficial de justiça deve ter um título executivo que deve ser 
distinguido da fórmula executória e de outros conceitos relacionados, como a autoridade de 
caso julgado, a força de caso julgado e etoutros. Da mesma forma, deve ser possível diferenciar 
entre decisões executórias provisórias e decisões finais. Assim, quando um título é apresentado 
ao oficial de justiça, ele deve verificar sua autenticidade e garantir que seja executável antes de 
começar a instrumentalizar. 
Mas o único título executável não é suficiente para satisfazer o credor ; sua eficácia depende de 
vários fatores, como a identificação do devedor e a propriedade a ser apreendida. 
 
Em geral, qualquer título executivo deve ser acompanhado pelo formulário executável, exceto 
quando a lei determinar o contrário. Além disso, os julgamentos devem ser atendidos antes da 
execução.  
 
No total, se não for responsabilidade do oficial de justiça obter a ordem de execução, é seu 
dever realizar todas as verificações necessárias para garantir que ele atue em estrita 
conformidade com a lei.  
 
A apresentação sobre "a harmonização das exigências éticas e deontológicas" foi apresentada 
por videoconferência por Me Christine VALET, Associaçao Nacional de Oficiais de Justiça da 



França. Em particular, o segundo enfocou a legislação francesa, tomada como lei comparativa, 
para esclarecer os participantes sobre o desenvolvimento das regras éticas e deontológicas da 
profissão de oficial de justiça. Segundo ela, uma ênfase especial deve ser dada ao compromisso 
do oficial de justiça durante o juramento perante o tribunal, de respeitar as regras que regem 
sua profissão. Garantias de probidade, imparcialidade e independência devem ser formais, e a 
responsabilidade do oficial de justiça deve ser comprometida se ele se desviar das regras 
prescritas. O expositor acrescentou que, na França, o oficial de justiça pode desenvolver 
comunicação individual oferecendo seus serviços, respeitando as regras éticas e éticas e, em 
particular, sem concorrência desleal e sem publicidade. Além disso, o oficial de justiça que tem 
colaboradores deve garantir sua formação de forma adequada, e submetê-los também ao 
respeito das regras éticas e deontológicas. Finalmente, os oficiais de justiça na França também 
podem trabalhar como uma sociedade civil profissional. 
 
Após estas duas apresentações, o trabalho foi suspenso para almoço e retomado às 15:30 
minutos. 
 
O Presidente do CCJA fez uso da palavra para discutir o módulo sobre "o oficial de justiça e a 
ordem de pagar". 
 
Depois de ter definido a ordem de pagar que é, de facto, uma ordem do juiz, observou em 
particular que o oficial de justiça pode aconselhar uma parte e até ajudá-lo a redigir o pedido de 
uma ordem de pagamento, sem pourtanto para tomar o lugar do advogado. Assim, a maioria 
das petições apresentadas pelas próprias partes são na maioria das vezes feitas por oficiais de 
justiça. É suficiente que este último prepare a petição e a tenha assinado pelas partes, e se 
abstenha de representá-las no tribunal.  
 
Dito isto, ele apresentou suas observações sob duas articulações: 
 
O primeiro aspecto dizia respeito aos riscos envolvidos na notificação da ordem de pagamento e 
ao quadro jurídico para a notificação da ordem de pagamento. 
 
Quanto à questão da notificação, ele observou que ela restaura o princípio do contraditório, 
permite que o ato se torne uma decisão judicial, dá eficácia à liminar e tem um efeito sobre os 
afetados.  
 
No que diz respeito ao quadro legal para a notificação, ele destacou a necessidade de serviço, 
respeito pela formalidade do ato de serviço da ordem de pagamento, sanções por não-
cumprimento do formalismo (lapso e etnulidade), e comentou sobre a eficácia do serviço 
pessoal. 
 
Quanto ao segundo ponto relativo ao oficial de justiça, à liminar e ao devedor, o presidente da 
CCJA insistiu nas condições de admissibilidade da oposição e no quadro da oposição sob pena 
de lapso. 
 



As condições de admissibilidade da oposição dizem respeito ao direito de oposição, ao prazo de 
oposição, ao tribunal competente e às observações sobre as formalidades prescritas pelo direito 
interno dos Estados partes na OHADA. 
 
O quadro da oposição diz respeito à privação, às bases da inversão do ónus do processo 
contraditório, ao formalismo do acto de oposição e às observações sobre a implicação do 
tribunal no tratamento do recurso. 
 
Após esta apresentação, o presidente da CCJA manteve a palavra para acompanhar o módulo 
sobre "o oficial de justiça e as apreensões móveis". Sua apresentação foi desenvolvido aqui em 
dois aspectos: Questões Contemporâneas da apreensão de bens, e questões relacionadas com a 
apreensão de bens. 
 
Sobre o primeiro ponto, ele disse que a mobília se tornou o principal ativo das pessoas junto 
com o primeiro alvo dos credores. Além disso, as apreensões aparentemente são eficazes, mas 
a mobilidade das coisas facilita sua ocultação e complica o trabalho do oficial de justiça. 
O surgimento de intangíveis aumentou foreclosures para o benefício dos credores. Assim, as 
apreensões de bens móveis ocupam na OHADA um lugar de destaque no sistema de 
recuperação. Essa importância é simbolizada pelo sistema de nulidades, que é mais severo na 
área de apreensões móveis do que em questões de execução hipotecária. 
 
No segundo aspecto de sua apresentação, o presidente da CCJA indicou que, no contexto de 
uma apreensão móvel, o oficial de justiça deve fazer perguntas sobre a natureza da apreensão, 
sua conveniência e sua eficácia prática, o textos que regem a apreensão identificada, a 
identificação da pessoa a ser apreendida, informações sobre a presença do devedor no 
momento da apreensão, a disponibilidade do imóvel a ser apreendido, e escrupuloso 
cumprimento das formalidades prescritas para a validade do o ato de apreensão. Ele 
acrescentou que o respeito do formalismo é baseado nos direitos da defesa, e sua violação 
pode implicar a responsabilidade do oficial de justiça. 
 
Após esta apresentação, o Sr. Florent MOUNGUENGUI assumiu para expor o módulo sobre "o 
oficial de justiça e o garnishee". Ele começou definindo o garnishee, que deve ser qualquer 
pessoa que detém as somas de dinheiro em nome do devedor apreendido sob um poder 
próprio e independente. Então ele disse que alguns passivos da penhora, incluindo a obrigação 
de não se opor à execução, a obrigação de trabalhar com o oficial de justiça, a obrigação de 
reconhecer o ato e apreenderam para responder ao arrumador se o ato for notificado a alguém. 
 
O expositor acrescentou que quando a penhora é um banco, tem obrigações particulares, tais 
como aqueles para declarar a natureza de contas, saldos de contas, o resultado da fusão de 
contas se existir um contas acordo de fusão entre o banco e seu cliente. O banco também deve 
liquidar as transações atuais, fornecer a declaração de transações que afetaram a conta desde a 
apreensão. O fracasso da penhora é de se recusar a responder a recusa do oficial de justiça para 
fornecer cópias de documentos recebidos do oficial de justiça para fazer imprecisos, 
incompletos ou atrasado. Em todos esses casos, o terceiro pode estar exposto ao pagamento 



das causas da apreensão. 
 
 
 
 
Sr. Martin DEGHA, enquanto isso, é tratado como "a execução do oficial de justiça e da 
imunidade". Ele enfatizou o efeito das imunidades de execução sobre a eficácia dos títulos 
executáveis, observando que a lei da OHADA não identificou claramente pessoas que gozam de 
imunidade de execução. Além dessas imunidades que bloqueiam a execução, existem 
imunidades de jurisdição, de inadimplência. Ele observou que uma pessoa que goza de 
imunidade de execução pode renunciar a ela e participar de um acordo de arbitragem. Segundo 
ele, diante de imunidades, o oficial de justiça não deve desanimar, e pode sempre servir ordens 
que lembrem cada vez a consciência do devedor de que ele deve cumprir sua obrigação em 
nome do respeito aos direitos humanos fundamentais. 
 
A última apresentação do dia, apresentada pelo professor Charles Mba AWONO, chamou a 
atenção para o módulo sobre "O oficial de justiça e a distribuição de dinheiro". O autor 
descobriu, em essência, que a distribuição do dinheiro é condicionada pelo ranking dos 
credores. Todo credor tem um direito geral de penhor que nem sempre é suficiente para 
garantir a recuperação do seu crédito. Assim, os credores procuram obter segurança. É então 
necessário classificar os interesses de segurança, convocando as disposições dos Atos Uniformes 
da OHADA sobre o Pedido e a Distribuição. Estes textos facilitam a tarefa dos advogados e dos 
profissionais da área jurídica, especialmente que eles fazem uma distinção, dependendo se é 
móvel ou imobiliário. Além disso, a distribuição de dinheiro pode ser consensual ou judicial. Em 
qualquer caso, qualquer que seja o método de distribuição escolhido, a ordem prevista na lei 
deve ser respeitada. 
 
A fase de troca, que começou às 16h50, foi marcada por algumas das preocupações dos 
participantes, cuja essência era a extensão da imunidade de apreensão sob a atual 
jurisprudência do CCJA, o significado de a jurisprudência do CCJA que recusa a qualidade da 
apreensão de terceiros aos bancos nos quais as contas são devedoras, e a relevância do 
mandato especial exigido do oficial de justiça para receber o pagamento após a apreensão dos 
créditos. 
 
O Presidente da CCJA respondeu a todas essas preocupações. 
 
Ele explicou que o problema da imunidade de execução de pessoas jurídicas sob direito público 
surge em relação a empresas comerciais nas quais o Estado é acionista. Quando o CCJA tem 
certeza de que é, na verdade, uma empresa privada na qual o Estado é acionista, ele se recusa a 
imunidade, a menos que o Estado tenha tomado um texto para promulgar a indefinição do 
assunto. A imunidade é concedida a empresas públicas e não a empresas privadas. 
 
No tocante à qualidade das garnishas bancárias, o presidente da CCJA explicou que a posição da 
Alta Corte é a mesma do Tribunal de Cassação. O banco não pode ser declarado garnishee 



enquanto não deve nada à conta do devedor. Segundo ele, devemos evitar paralisar o 
funcionamento dos bancos com procedimentos desnecessários que dificultam o 
desenvolvimento econômico. Mas o terceiro que obstrui a execução pode ser responsabilizado. 
 
 
Sobre a questão dos mandados especiais necessários para receber os fundos relacionados com 
a apreensão de adjudicação, o presidente da CCJA disse que o texto não se aplica ao oficial de 
justiça que já tem um mandato legal para agir em nome do credor.  
 
Após essas trocas muito frutíferas, o trabalho foi suspenso às 18h45min e reiniciado no dia 
seguinte às 9h00. 
 
O primeiro módulo do dia sexta-feira a harmonização do acesso à profissão em África, foi 
apresentado por Chantal Bikay, SG CNHJ Camarões. 
 
Ela se concentrou em dois pontos: as condições de admissão à liberdade condicional e as 
condições de entrada no cargo. 
 
Segundo ela, a admissão à liberdade condicional é baseada em condições relativas à pessoa do 
candidato (direitos civis, idade, diploma, moralidade) e no procedimento administrativo. O 
conteúdo do estágio é rigorosamente regulamentado, principalmente no que se refere à 
candidatura ao estágio, à decisão de admissão e ao processo de estágio. Um exame de fim de 
curso que leva a um certificado de conclusão marca o fim do estágio. 
 
Quanto às condições de entrada em funções, referem-se ao candidato e ao processo de entrada 
em funções. O oficial de justiça deve ser nomeado por decreto, apresentar um certificado de 
conclusão e prestar juramento. Mas alguns membros das profissões judiciárias estão isentos do 
treinamento (clérigos, magistrados, escreventes). As condições administrativas dizem respeito à 
instalação decente, à subscrição de uma apólice de seguro, à produção dos registos, à garantia. 
A apresentadora terminou as suas observações desejando a harmonização das condições de 
acesso, a revisão da idade de entrada em formação e a idade de entrada em funções, a 
exigência de um diploma legal em vez de a licença, ... 
 
O Sr. AMADOU Tanimouddari, Presidente do CNHJ no Níger, apresentou a harmonização das 
regras de gestão dos estudos de oficiais de justiça. Ele articulou seus comentários sobre o 
desenvolvimento de padrões e a necessidade de software de gerenciamento para o oficial de 
justiça africano. Quanto ao primeiro ponto, ele observou que a harmonização das normas 
centra-se na gestão de casos, gravando, escrevendo os documentos de saída, manutenção de 
registos adequada e de contabilidade e gestão fiscal. 
 
Ele observou que o segundo ponto da informatização do sistema de gestão requer a 
mobilização de recursos significativos para a aquisição de software, manutenção de 
computadores e outros. 
 



O módulo sobre a proteção legal do oficial de justiça foi apresentado pelo Sr. MOUNGUENGUI 
Florent. 
 
O autor apontou que o oficial de justiça deve estar bem protegido em suas funções, porque ele 
é um ator judicial essencial sem o qual a justiça não pode ser efetivamente prestada. Além 
disso, ele é obrigado a exercer seu ministério sempre que for legalmente exigido. Ele é 
responsável pelas conseqüências de suas ações e de seus colaboradores. As conseqüências de 
sua falha têm um impacto negativo no funcionamento da justiça e no exercício de atividades 
econômicas. A proteção do oficial de justiça requer, então, uma estrutura legal e de segurança 
apropriada, que rompa com a atual obsolescência do status. Em todo o Oficial de justiça precisa 
do estado para melhorar seu status, garantir sua segurança e torná-lo um parceiro preferencial. 
 
Sr. Jean Baptiste KAMATE interveio para expor "as profissões da execução: entre a fusão e a 
coabitação"; "Execução forçada e novas profissões do oficial de justiça: em prioridade ou em 
competição";"A harmonização das missões e responsabilidade do oficial de justiça". Estes três 
temas foram reformulados sob um único título: "a profissão de oficial de justiça na África, o 
teste da mudança". Dois destaques marcaram a apresentação. 
 
Sobre o primeiro ponto: "as profissões de execução: entre fusão e coabitação", o palestrante 
destacou que o exame do direito comparado mostra claramente a coabitação das profissões da 
execução, pela fusão dessas profissões e o exercicio pelo oficial de justiça das attribuiçoes do 
agente de vendas do tribunal. Por conseguinte, é necessário dispor de um quadro jurídico 
preciso, adoptando normas éticas e regras de responsabilidade para antecipar os abusos. É, 
portanto, uma questão de evitar ficar à margem do movimento de fusão que está se espalhando 
por todos os Estados e que é obviamente encorajado pela UEMOA dentro da estrutura do 
mercado comum. Os poderes monopolísticos devem ser reforçados no caso de uma fusão e este 
fortalecimento deve postular a remoção da intervenção de certas administrações em matéria 
de execução compulsória. 
 
No segundo ponto relativo à "harmonização dos deveres e responsabilidades do oficial de 
justiça: execução forçada e novas profissões do oficial de justiça: entre prioridade e 
concorrência", o orador observou que a análise dos estatutos mostra que os deveres do oficial 
de justiça são divididos em poderes monopolistas e competitivos. Missões tradicionais do oficial 
de justiça são empurradas pelo recurso a resolução alternativa de litígios (mediação, 
conciliação, recuperação amigável de dívidas ...). Estas novas profissões modificam a estrutura 
do direito penal anteriormente aplicado aos profissionais da execução, cujos atos são 
autênticos, contrários aos atos das novas profissões. A fusão de profissões requer um 
movimento ético e deontológico harmonizado. 
 
Depois de todas essas apresentações, os intercâmbios se concentraram particularmente na 
proteção do portador, seu estudo, o problema da idade de aposentadoria, o problema da 
circulação de oficiais de justiça na África. O endereçamento dessas preocupações está contido 
nas recomendações do seminário. 
 



A última apresentação do dia sobre o módulo "reflexão prospectiva sobre o estatuto 
harmonizado do oficial de justiça" foi apresentada pelo Sr. Paul Brice Helley ONDO, Magistrado 
Hors Hierarchy, Presidente da Câmara do Conselho de Estado do Gabão. Ele observou que o 
contexto de harmonização é o do mercado integrado. Para este efeito, é necessário definir os 
pré-requisitos que consistem, nomeadamente, em: 
 
- identificar as questões de harmonização; 
- detectar os pontos fortes e fracos da legislação nacional; 
- definir as principais orientações do Estatuto a harmonizar; 
- definir o quadro jurídico para a harmonização, dando preferência à lei da OHADA. 
 
 Além disso, a implementação da harmonização requer: 
 
- a escolha de um parceiro técnico para o estudo e concepção de um ante-projecto de texto; 
 
- apresentação do anteprojecto às autoridades nacionais em causa, para comentários e 
propostas, antes do envio às autoridades comunitárias para aprovação do projecto de texto; 
 
- a promoção do estatuto harmonizado, sob a liderança da União Africana dos Oficiais de 
Justiça. 
 
Observou ainda que o texto harmonizado deve conter mecanismos eficazes de ratificação e 
entrada em vigor, semelhantes aos estabelecidos pela lei da OHADA. 
 
O trabalho foi suspenso às 14 horas para o intervalo do almoço, marcando o fim do trabalho 
científico. 
 
  

Feito em Libreville em 10 de maio de 2019. 
 

O relator, Dr. KITIO Edouard, Magistrado 
 

Diretor de Pesquisa e Documentação na ERSUMA. 
 


