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CÓDIGO DE CONDUTA DOS USUÁRIOS DA SEDE DE LAZER AOJA – INOÃ 

ATUALIZADO EM 28.12.2022 

 A Diretoria SINDOJUS/AOJA/RJ, visando a convivência harmoniosa dos Oficiais de 

Justiça Avaliadores filiados e seus familiares na nossa sede de lazer em Inoã, adotou as 

seguintes deliberações para o uso compartilhado dos diversos espaços: 

 

A – SUÍTES: 

01 - As reservas devem ser realizadas diretamente com a presidente Claudete Pessôa, via 

mensagem Whatsapp (21 988911266) que acomodará o OJA solicitante de acordo com a 

quantidade de pessoas que este deseja hospedar, tendo em vista que as suítes possuem 

diferentes configurações, podendo acomodar 03, 04 ou 05 pessoas.  

02 - Não caberá ao OJA a escolha da suíte.  

03 – Poderá haver remanejamento de suíte caso o quantitativo de pessoas, previamente 

informado pelo OJA, se apresente de forma diferente no dia da hospedagem. 

04 – Na área de localização das suítes deve ser observado silêncio, principalmente no horário 

noturno. 

05 – O OJA filiado receberá a suíte higienizada, com a seguinte composição: camas, televisão 

com Sky, geladeira e microondas, ar condicionado e um kit de utensílios (controles, pratos, 

talheres e copos). 

06 – As suítes estarão disponibilizadas de quarta a domingo, que são os dias de funcionamento 

da sede de lazer, podendo haver alteração nos dias de abertura face eventual feriado às 

segundas e terças. 

07 – O horário de entrada e saída: 09h às 17h. Havendo necessidade de chegar em horário 

diferenciado, é preciso comunicação prévia aos caseiros Ciléia e Bobô (21 980690563). 

08 - Não serão fornecidas roupas de cama e banho, nem travesseiros, ao OJA e seus hóspedes. 
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09 – Os OJAs hospedados possuem o direito ao uso coletivo da cozinha anexa às suítes, que se 

encontra equipada com fogão, microondas, grill, panelas. 

10 - É admitido o ingresso de pets de pequeno porte que não incomodem os demais usuários 

com latidos ou ruídos, caso contrário, o pet causador do incômodo ficará proibido de retornar à 

sede de lazer. 

 

B – CHURRASQUEIRAS 

01 – As churrasqueiras se destinam a pequenas confraternizações dos OJAs filiados com seus 

familiares e amigos. Vedado o uso para grandes eventos privados. 

02 – A reserva de churrasqueira deve ser realizada diretamente com a presidente Claudete 

Pessôa, via mensagem Whatsapp (21 988911266), enviando a lista de convidados até 72 horas 

antes do evento. A presidente acomodará o evento do OJA solicitante de acordo com a 

quantidade de pessoas, nos termos abaixo, não se contabilizando crianças até 10 anos: 

- Churrasqueira do Quiosque 01 (menor e mais afastado) - 30 pessoas 

- Churrasqueira do Quiosque 02 (maior e central) - 50 pessoas 

- Churrasqueira do Restaurante – 20 pessoas 

03 – Visando controle e segurança da frequência na sede de lazer, será adotado o 

procedimento de identificação através do uso de pulseira coloridas, onde o OJA solicitante e 

os seus convidados deverão fazer uso da pulseira que identifica o local reservado, nos seguintes 

termos: 

- Pulseira VERMELHA - usuários do Quiosque 01 

- Pulseira AZUL - usuários do Quiosque 02 

- Pulseira VERDE - usuários da Churrasqueira do Restaurante 

- Pulseira BRANCA - usuários avulsos na sede de lazer 

04 – É vedado o uso de sonorização privada, devendo ser utilizado o equipamento de som 

disponível na sede de lazer. 

05 – A contratação de show ao vivo ou DJ deve ser previamente autorizada pela Presidência 

SINDOJUS/AOJA/RJ 

06 - É vedado figurar entre os convidados OJAs que não sejam filiados, visto que possuem a 

prerrogativa de se associar. 

07 – As mesas localizadas no restaurante têm uso prioritário para o atendimento dos OJAs e 

convidados que adquirem refeições, petiscos e lanches, sendo vedado o uso pelos convidados 
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os OJAs que estão com reserva de churrasqueiras, visto que estes possuem mesas e cadeiras 

próprias no espaço que lhe foi reservado. 

 

C – PISCINA 

01 – É vedado na área da piscina portar qualquer utensílio de vidro. 

02 - É vedado o uso de sonorização privada na área da piscina, devendo ser utilizado o 

equipamento de som disponível na sede de lazer, de uso coletivo. 

03 - É vedado portar qualquer tipo de alimentação ou bebida dentro da piscina, visando 

preservar a qualidade da água. 

04 - É vedado circulação de animais na piscina. 

 

D – RESTAURANTE 

01 – O OJA poderá adquirir refeições, petiscos, lanches e bebidas no restaurante para si e seus 

convidados, sendo vedado o seu convidado solicitar qualquer produto a ser inserido na conta 

do OJA para quitação ao final de sua estadia, sendo este procedimento de prerrogativa exclusiva 

do OJA. 

02 - É vedada a circulação de pets na área do restaurante. 

03 – As mesas do restaurante são de uso prioritário do atendimento aos clientes. 

04 - São servidos no restaurante refeições básicas (frango ou carne), com atendimento pela 

ordem cronológica de pedidos. Caso o OJA queira solicitar uma refeição diferenciada, deve fazer 

com pelo menos 03 dias de antecipação com a Paulinha via mensagem Whatsapp (21 

997300777). 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E PENALIDADES: 

01 – A sede de lazer SINDOJUS/AOJA/RJ se destina aos OJAs associados, seus familiares e 

amigos. Não sendo cobrada qualquer taxa adicional pelo uso dos espaços coletivos, além da 

sua contribuição mensal de 1% (um por cento) descontada em sua remuneração pelo TJRJ. 

02 – O respeito e a cortesia são condutas esperadas por todos os frequentadores da nossa sede 

de lazer. Assim como o zelo com o patrimônio coletivo. 

03 – É vedada a frequência ou permanência na sede de lazer de convidado de Oficial de Justiça 

associado sem a presença deste último. 
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04 - O desrespeito às regras de conduta e de boa convivência poderão gerar ao transgressor a 

aplicação de advertência, suspensão do uso da sede de lazer por 30 dias e/ou 180 dias aplicada 

pela Presidência SINDOJUS/AOJA/RJ. 

05 – A aplicação das penalidades acima não impede o procedimento e aplicação das 

penalidades previstas nos artigos 13 e 14 do Estatuto AOJA/RJ. 

Estatuto da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Rio de Janeiro     

AOJA/RJ 

SEÇÃO VI 

DAS PENALIDADES 

Art. 13 – A Diretoria Executiva poderá, no caso de inobservância das prescrições 

estatutárias, regimentais e legais, aplicar aos associados as penalidades de advertência, censura, 

suspensão e expulsão, de conformidade com a gravidade da falta cometida, devidamente apurada 

pela Diretoria Executiva, em conjunto, quando será assegurado ao faltoso o direito de defesa, 

ouvido o Conselho Representativo. 

Parágrafo Único – De todas as penalidades aplicadas pela Diretoria Executiva, caberá 

recurso para o Conselho Representativo, no prazo de dez dias a contar da decisão, o qual será 

recebido com efeito suspensivo, cabendo, ainda no caso de exclusão, recurso especial à 

Assembleia Geral, recebido somente no efeito devolutivo. 

 

SEÇÃO V 

DOS MOTIVOS PARA EXCLUSÃO 

Art. 14 – São motivos para exclusão dos associados: 

a) a má conduta, o espírito de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio moral 
ou material da associação; 

b) a condenação por crime infamante; 
c) faltar ou representar a associação, sem estar devidamente credenciado pela 

Diretoria Executiva. 
 

Na certeza de que o objetivo de todos que frequentam a sede de lazer AOJA/RJ 

é o lazer com seus familiares e amigos, bem como o congraçamento com seus parceiros 

de profissão, a DIRETORIA SINDOJUS/AOJA/RJ parabeniza todos os Oficiais de Justiça do 

Rio de Janeiro que cuidam e zelam pelo patrimônio coletivo da nossa entidade histórica. 

 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2022. 

 

Claudete Pessôa 

Presidente SINDOJUS/AOJA/RJ 
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