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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
  

A Presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo – SINOREG-ES -
CONVOCA nos termos da letra “a”, inciso I, do artigo 18, do Estatuto, os associados no gozo dos 
seus direitos estatutários para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 26 de 
março de 2022, com início às 09h, com metade mais um dos associados, e às 09h30, em segunda 
convocação, com qualquer número de associados presentes, na sede social na Av. Carlos Moreira 
Lima, nº 81, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, para deliberar sobre o seguinte: 
 

   
A.  Apreciação das contas da Diretoria Executiva relativas ao exercício de 2020 e 2021 e o 

respectivo parecer do Conselho Fiscal; 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
  

A Presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo – SINOREG-ES -
CONVOCA nos termos da letra “a”, inciso I, do artigo 18, do Estatuto, os associados no gozo dos 
seus direitos estatutários para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 26 
de março de 2022, com início às 09h, com metade mais um dos associados, e às 09h30, em 
segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, na sede social na Av. Carlos 
Moreira Lima, nº 81, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, para deliberar sobre o seguinte: 
 

 
A. Alteração estatutária do artigo 3º, com nova redação: “O SINOREG-ES tem sua sede jurídica 

e administrativa localizada na Avenida Carlos Moreira Lima nº 81, Bento Ferreira, 
Vitória/ES e jurisdição em todo território estadual composto pelos municípios de Afonso 
Claudio, Agua Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, 
Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa 
Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim Cariacica, Castelo, 
Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos 
Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, 
Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, 
Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, 
Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz 
Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, 
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Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de 
Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Jose do Calcado, 
São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do 
Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha, Vitoria.” 
 

B. Alteração estatutária da letra “e” no artigo 4º, com nova redação: “manter relações com 
demais instituições congêneres na defesa dos interesses nacionais;” 

 

C. Alteração estatutária da letra “f” no artigo 4º, com nova redação: “divulgar, entre 
associados, consultas, pareceres, leis e regulamentos relacionados com toda matéria de 
interesse da classe;” 

 

D. Alteração estatutária da letra “b” no artigo 7º, com nova redação: “contribuintes ou 
ASSOCIADOS: aqueles que tiveram aprovados seus requerimentos de inscrição;” 

 

E. Alteração estatutária do §1º do artigo 7º, com nova redação: “serão considerados inativos os 
associados que não mantiverem em dia suas obrigações pecuniárias e regimentais perante a 
entidade, sejam eles das categorias definidas nas letras “a” ou “b”, deste artigo.” 

 

F. Alteração estatutária do §3º do artigo 7º, com nova redação: “O atraso no pagamento das 
mensalidades por 06 (seis) meses consecutivos acarretará ao inadimplente a perda da 
condição de associado, só a readquirindo após o pagamento, com os acréscimos devidos, 
dos débitos referentes aos seis meses em atraso em que permaneceu associado sem quitar a 
mensalidade.” 

 

G. Alteração estatutária do §3º do artigo 9º, com nova redação: “Na ausência dos titulares, por 
sua autorização expressa, poderá o substituto legal representá-los em Assembleias Gerais e 
reuniões de diretoria.” 

 

 
H. Alteração estatutária a fim de incluir a letra “f” no artigo 10, com a seguinte redação: 

“participar, com direito a voz e voto, das reuniões para que for convocado.” 
 

I. Alteração estatutária da letra “b” do artigo 11, com nova redação: “comparecer às 
Assembleias Gerais e às reuniões para que for convocado e acatar suas deliberações.” 

 

J.  Alteração estatutária a fim de incluir a letra “f” no artigo 11, com a seguinte redação: 
“colaborar com o Sindicato, fornecendo-lhe todas as informações, esclarecimentos e 
elementos necessários, quando solicitados;” 
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K. Alteração estatutária da letra “b” do artigo 12, com nova redação: “deixar de pagar as 
contribuições de classe, confederativa e sindical, bem como as devidas ao FARPEN;” 

 
L. Alteração estatutária a fim de incluir a letra “c” no artigo 12, com a seguinte redação: “não 

estiverem em dia com a contribuição mensal ao Sinoreg-ES, exclusivamente para o uso da 
advocacia e da assessoria jurídica do Sinoreg-ES, inclusive consultiva, quando disponibilizada 
pelo Sinoreg-ES aos associados, sendo tal serviço suspenso no primeiro dia útil do mês 
subsequente ao mês inadimplente. Regularizada a situação, o direito é readquirido de forma 
automática;” 

 

M. Alteração estatutária a fim de incluir a letra “d” no artigo 12, com a seguinte redação: “não 
estiverem em dia com a contribuição mensal ao Sinoreg-ES, exclusivamente para o exercício 
do direito de voto nas reuniões, sendo suspenso tal direito no primeiro dia útil do mês 
subsequente ao mês inadimplente. Regularizada a situação, o direito é readquirido de forma 
automática.” 

 
N. Alteração estatutária a fim de incluir a letra “c” no artigo 13, com a seguinte redação: 

“Praticar, por si, seus prepostos ou terceira pessoa, junto a usuários presentes fisicamente, 
qualquer ato da atividade notarial ou registral nas dependências do Sinoreg-ES; ou, utilizar 
dos funcionários do Sinoreg-ES para intermediar atos de Cartório;” 

 

O. Revogar a letra “d” do artigo 16. 
 

P. Alteração estatutária do Parágrafo Único do artigo 17, com nova redação: “Não poderão 
participar das Assembleias Gerais, com voto ou atuação decisória, os associados 
beneméritos.” 

 

Q. Alteração estatutária do § 1º do artigo 18, com nova redação: “nas reuniões ordinárias, finda 
a matéria objeto de sua convocação, desde que entenda a Assembleia ser de interesse 
social, poderão ser tratados exclusivamente outros assuntos urgentes, a fim de afastar risco 
ou ameaça de prejuízo futuro.” 

 

R. Alteração estatutária do § 2º do artigo 18, com nova redação: “nas reuniões extraordinárias, 
tratar-se-á exclusivamente da matéria objeto de convocação.” 

 

S. Alteração estatutária do § 3º do artigo 18, com nova redação: “Após a composição da mesa 
o Presidente submeterá à aprovação da Assembleia Geral, ao menos 2 (dois) associados para 
participarem, na qualidade de coordenadores, que, juntamente com o presidente, e 
secretário(a) assinarão a Ata da Assembleia Geral, podendo elevar esse número de acordo 
com a quantidade de chapas concorrentes.” 
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T. Alteração estatuária a fim de incluir o parágrafo único no artigo 21, com a seguinte redação: 
“Os cargos de 2º vice-Presidente, Segundo Secretário, Segundo Tesoureiro, Diretor de 
Relações Institucionais e seu suplente se houver, suplente de diretor de registro de imóveis, 
suplente de diretor de protesto de títulos, suplente de diretor de registro de títulos e 
documentos e civis das pessoas jurídicas, suplente de diretor de tabelionato de notas e 
suplente de diretor de registro civil das pessoas naturais são facultativos, não sendo 
obrigatório que sejam preenchidos ou constem na chapa da Diretoria Executiva no período 
eletivo.” 

 

U. Alteração estatutária a fim de incluir o Artigo 21-A, com a seguinte redação: “A Diretoria 
reunir-se-á extraordinariamente sempre que convocada por seu Presidente, com a presença 
mínima de quatro membros.” 

V.   Alteração estatutária do § 1º do artigo 22, com nova redação: “: Todos os cargos diretivos 
serão exercidos gratuitamente, sem qualquer remuneração aos seus integrantes;” 

 

W. Alteração estatutária do § 2º do artigo 22, com nova redação: “O Presidente, ou quem o 
mesmo indicar, terá direito ao ressarcimento de despesas realizadas quando a serviço do 
sindicato;” 

 

X. Alteração estatutária do § 3º do artigo 22, com nova redação: “O Presidente, ou quem ele 
indicar, terá direito ao ressarcimento de despesas realizadas quando a serviço do sindicato”; 

 

Y. Alteração estatutária a fim de incluir o § 4º no artigo 22, com a seguinte redação: “É 
obrigação da Diretoria Executiva, no prazo de até sessenta (60) dias corridos após o término 
de cada mês, prestar contas dando publicidade mensal a todos os Oficiais de Cartório que 
possuam acesso via login e senha de suas Serventias no site do Sinoreg-ES, a receita mensal 
do Sinoreg-ES; o detalhamento das despesas do Sinoreg-ES durante o curso de cada mês; a 
arrecadação mensal do FARPEN; e, o repasse mensal do FARPEN especificando cada 
destinatário e valor repassado mensalmente a cada destinatário. A publicidade se dará com 
base no livro razão do mês referente e de relatório gerencial de fácil interpretação pelos 
Oficiais, que acessarão tais informações exclusivamente via login e senha no site do Sinoreg-
ES, podendo, a critério da Diretoria Executiva, ser enviado por outro meio seguro.” 

 

Z. Alteração estatutária da letra “b” do artigo 23, com nova redação: “Convocar e presidir as 
reuniões da Diretoria Executiva, fazendo cumprir suas decisões.” 

 

AA. Alteração estatutária da letra “f” do artigo 23, com nova redação: “em conjunto com o 
Primeiro Tesoureiro ou o Segundo Tesoureiro, assinar cheques, ordens de pagamento, 
autorizar pagamentos e transferências, bem como toda movimentação bancária, física ou 
por internet bank”. 
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BB. Alteração estatutária a fim de incluir a letra “l” no artigo 23, com a seguinte redação: 
“delegar atribuições a outros membros da Diretoria;” 

 

CC. Alteração estatutária a fim de incluir a letra “m” no artigo 23, com a seguinte redação: 
“contratar outros serviços profissionais, quando necessários para a consecução dos objetivos 
do Sinoreg/ES, “ad referendum” da Diretoria.” 

 

DD. Alteração estatutária a fim de incluir a letra “n” no artigo 23, com a seguinte redação: 
“contratar e demitir os funcionários do Sinoreg/ES “ad referendum” da Diretoria;” 

 

EE. Alteração estatutária da letra “c” do artigo 24, com nova redação: “comparecer às 
Assembleias Gerais e reuniões da Diretoria Executiva.” 

 

FF. Alteração estatutária afim de alterar o Parágrafo Único do artigo 24, com nova redação: “A 
representação da entidade, quando atribuída aos vice-presidentes, poderá ser exercida 
conjunta ou separadamente pelos seus componentes.” 

 

GG. Alteração estatutária a fim de alterar a letra “b” do artigo 26, com nova redação: “cumprir 
as tarefas que lhe forem atribuídas pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário.” 

 

HH. Alteração estatutária a fim de alterar a letra “g” do artigo 27, com nova redação: “trazer, 
em dia, a escrituração do livro caixa e controle de sua pasta, sempre que solicitado pelo 
Presidente ou pela Diretoria Executiva.” 

 

II. Alteração estatutária a fim de incluir o número “4” no artigo 30, com a seguinte redação: 
“Serem responsáveis por todas as publicações do Sinoreg-ES em imprensa e demais meios 
de comunicação, inclusive na Revista do Sinoreg-ES, referente ao que for publicado pelo 
Sinoreg-ES sobre os assuntos da atribuição pela qual responde.” 

 
 
JJ. Alteração estatutária a fim de incluir o número “5” no artigo 30, com a seguinte redação: 

“Indicar para a nomeação do presidente, dentre os diretores das especialidades, o 
responsável pela articulação das atividades de marketing, publicidade e imprensa, inclusive, 
sendo o coordenador da revista do Sinoreg-ES, cuja a finalidade é a divulgação igualitária de 
todas as especialidades, divulgação dos 03 poderes, bem como da advocacia.” 

 
KK. Alteração estatutária a fim de incluir o parágrafo único no artigo 30, com a seguinte 

redação: “Havendo suplentes dos cargos citados no caput deste artigo, compete a estes 
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substituir os titulares em casos de faltas e impedimentos, bem como, executar as tarefas 
que lhes forem atribuídas pelo presidente e colaborar com as atividades da diretoria.” 

 

LL. Alteração estatutária a fim de alterar o artigo 31, com nova redação: “A Diretoria 
Executiva, juntamente com o Conselho Fiscal, e os associados, reunir-se-ão ordinariamente 
nos meses de março, junho, agosto e novembro. Os associados em dia com a contribuição 
mensal, até o mês anterior, terão direito a voto com relação a todos os assuntos 
específicos da pauta de reunião, vedada a inclusão de novos assuntos específicos após a 
publicação da pauta e durante a reunião. O voto do associado terá o mesmo peso do voto 
de cada membro da diretoria executiva. A Diretoria executiva mantém todos os seus 
poderes de decisão quanto aos demais assuntos que não forem pautados de forma 
específica para as reuniões ordinárias ou extraordinárias, devendo informar aos associados 
na reunião ordinária seguinte as decisões tomadas pela Diretoria Executiva que tenham 
relevância para a classe.” 

 

MM. Alteração estatutária a fim de revogar o parágrafo único do artigo 31. 
 
NN. Alteração estatutária a fim de incluir o § 1º no artigo 31, com a seguinte redação: “A pauta 

da reunião ordinária será previamente definida pela Diretoria Executiva e publicada no site 
do Sinoreg-ES com antecedência mínima de cinco (05) dias úteis, inclusive informando o 
horário de início da reunião, que será presencial, exceto se algum motivo de força maior 
impeça que seja presencial;” 

 

OO.  Alteração estatutária a fim de incluir o § 2º no artigo 31, com a seguinte redação: “A 
Diretoria Executiva poderá convocar reunião extraordinária para decidir pauta(s) 
específica(s) de urgência com votação de todos os associados, que deverá ser publicada 
no site do Sinoreg-ES com até três (03) dias úteis de antecedência, dando-se ciência aos 
associados pelos meios de comunicação eletrônica (e-mail, aplicativos de mensagem e 
outros) que os associados deverão manter atualizados no Sinoreg-ES;” 

 

PP. Alteração estatutária a fim de incluir o § 3º no artigo 31, com a seguinte redação: “Na 
vacância de qualquer cargo da Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal será nomeado pelo(a) 
Presidente, por deliberação em reunião ordinária ou extraordinária, em maioria simples de 
voto, o respectivo substituto dentre os associados do SINOREG-ES, inclusive para cargo 
facultativo se a diretoria desejar.” 

 

QQ. Alteração estatutária a fim de alterar o artigo 32, com nova redação: “O Conselho Fiscal 
será composto de 03 (três) membros efeitos, com igual número de suplentes com mandato 
coincidente com o da Diretoria e será presidido pelo conselheiro que conte com o maior 
tempo de sindicalização.” 
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RR. Alteração Estatutária a fim de alterar o § 1º do artigo 32, com nova redação: “A vaga de 
membro efetivo será preenchida pelo suplente com maior tempo de sindicalização.” 
 

SS. Alteração estatutária a fim de incluir o §4º no artigo 32, com a seguinte redação: “A 
Substituição do Presidente, por ausência ou impedimento, nas reuniões do Conselho, será 
feita pelo conselheiro mais idoso.” 
 

TT. Alteração estatuária a fim de alterar a letra “a” do artigo 33, com nova redação: “com a 
Diretoria Executiva, semestralmente, até o último mês do primeiro e segundo semestres, 
respectivamente;” 

 

UU. Alteração estatutária a fim de alterar o parágrafo único, do artigo 33, com nova redação: 
“As reuniões do Conselho Fiscal serão presididas pelo conselheiro que conte com o maior 
tempo de sindicalização.” 

 

VV. Alteração estatutária a fim de alterar a ordem do Parágrafo Único do artigo 35, deixando-o 
após as letras a, b, c e d. 

 

WW. Alteração estatutária a fim de revogar os artigos 36 a 39. 
 

 

XX. Alteração estatutária a fim de alterar o inciso I do artigo 43, com nova redação: “A 
Diretoria Executiva enviará aos associados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
cédula única contendo todas as chapas registradas, sempre com a assinatura original à 
caneta, de mão própria, dos candidatos a Presidente de cada chapa na quantidade exata do 
número de associados aos quais será enviado, e espaço devidamente sinalizado para o 
associado marcar à caneta, de mão própria, a chapa na qual deseja votar. A cédula será 
acompanhada de envelope contendo as expressões: ELEIÇÃO PARA O BIÊNIO 
_____/______. Este envelope também será assinado à caneta, de mão própria, pelos 
candidatos a Presidente de cada chapa na quantidade exata do número de associados aos 
quais será enviado.” 

 

 

YY. Alteração estatutária a fim de alterar o inciso II, do artigo 43 com nova redação: “A 
cédula, após marcado pelo associado a chapa de sua escolha, deverá ser colocada no 
envelope contendo as expressões: ELEIÇÃO PARA O BIÊNIO _______/_______, que deverá 
ser lacrado, e sem qualquer outra identificação além das constantes do inciso anterior, será 
colocado em outro envelope e encaminhada ao SINOREG-ES.” 
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ZZ. Alteração estatutária a fim de alterar o inciso III, do artigo 43, com nova redação: “O 
associado assinará documento que será enviado pelo sindicato, assinando e reconhecendo 
sua firma e enviando dentro do mesmo envelope mencionado no inciso anterior e que 
conterá também o envelope lacrado com a cédula de votação.” 

 

 

AAA. Alteração estatutária a fim de incluir o inciso V, no artigo 43, com a seguinte 
redação: “A urna conterá lacre com assinatura original à caneta, de mão própria, dos 
candidatos a Presidente de cada chapa, apostos no momento de lacração da urna e que 
deverá ocorrer no mesmo momento do parágrafo único do inciso I deste artigo, podendo o 
candidato a Presidente de cada chapa se fazer representar pelo candidato a 1º Vice-
Presidente da chapa.” 

 

 

BBB. Alteração estatuaria a fim de alterar o §2º do artigo 43, com nova redação: “Será 
admitido o voto por meio eletrônico, buscando sempre a forma mais segura de sua 
realização, e, neste caso, quando assim decidido, não se dará a votação manual e nem a 
votação por correspondência.” 

 

 

CCC. Alteração estatutária a fim de incluir o §3º no artigo 43, com a seguinte redação: 
“A votação por meio eletrônico, para ser utilizada, necessita ser decidida até dois meses 
antes das eleições, em reunião, preferencialmente a ordinária do mês de agosto, e por 
votação da maioria simples dos presentes.” 

 

DDD. Alteração estatutária a fim de incluir o §4º no artigo 43, com a seguinte redação: 
“Será permitida edição de regulamento das eleições, desde que respeitado o processo 
eleitoral constante deste Estatuto, e aprovado por maioria simples dos presentes em 
reunião, preferencialmente a ordinária do mês de agosto, há até dois (02) meses antes da 
data da eleição.” 

 

EEE. Alteração estatutária a fim de incluir o § 5º no artigo 43, com a seguinte redação: “As 
assinaturas serão apostas até o 31º dia anterior às eleições, numa única data pré-
estabelecida preferencialmente na reunião ordinária do mês de agosto anterior às eleições, 
por votação da maioria simples dos presentes. Todas as cédulas e envelopes serão 
assinados no mesmo momento pelos candidatos a Presidente das chapas inscritas, não 
havendo a possibilidade de assinaturas futuras ou pretéritas, ficando, portanto, em prejuízo 
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o candidato a Presidência que não comparecer, podendo se fazer representar pelo 1º Vice-
Presidente da chapa.” 

 

 

FFF. Alteração estatutária a fim de alterar o §1º do artigo 52, com nova redação: “As chapas 
deverão ser completas, contendo preenchimento de todos os cargos diretivos, exceto o 
preenchimento dos cargos facultativos.” 

 

GGG. Alteração estatutária a fim de alterar o §2º do artigo 52, com nova redação: “Não 
serão registradas, mesmo que provisoriamente, chapas incompletas quanto aos cargos 
obrigatórios.” 

 

HHH. Alteração estatutária a fim de alterar o artigo 56, com nova redação: “Perderão o 
mandato os membros do Sistema Diretivo (Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e Conselho 
de Ética) que:” 

 
III. Alteração estatutária a fim de incluir a letra “i” no artigo 56, com a seguinte redação: 

“Praticar, por si, seus prepostos ou terceira pessoa, junto a usuários presentes fisicamente, 
qualquer ato da atividade notarial ou registral nas dependências do Sinoreg-ES; ou, utilizar 
dos funcionários do Sinoreg-ES para intermediar atos de Cartório;” 

 

JJJ. Alteração estatutária a fim de alterar o artigo 62, com nova redação: “Em caso de 
dissolução do SINOREG-ES, satisfeitos os ônus e obrigações, seu patrimônio mobiliário será 
doado a outras entidades representativas dos Notários e Registradores, preferencialmente, 
situadas no Estado do Espírito Santo, e, na falta destas, prevalecerá o que for deliberado 
pela Assembleia Geral.” 

 

KKK. Alteração estatutária a fim de incluir o parágrafo único, no artigo 62, com a seguinte 
redação: “O imóvel situado no lote de terreno nº 04 (quatro) da quadra 78, na Rua Carlos 
Moreira Lima, 81, em Bento Ferreira, Vitória/ES, com área de 518,875m², cuja escritura 
encontra-se registrada sob ... do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória, 
foi adquirido com recursos do FARPEN, para ser usado pelo SINOREG, com a finalidade 
exclusiva de cumprir os fins previstos na Lei 6.670/2001, estando proibida qualquer 
alienação do imóvel, sem prévia deliberação do Conselho Gestor do Fundo. Em caso de 
venda, os recursos apurados deverão ser, integralmente, incorporados ao Fundo. 

(conforme previsto no Regimento Interno do Farpen).” 
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LLL. Alteração estatutária a fim de alterar o artigo 65, com nova redação: “Os membros do 
Sistema Diretivo, quando agirem com dolo, fraude ou extrapolação de poderes, responderão 
solidariamente por atos assumidos perante terceiros, bem como estarão obrigados a reparar 
o SINOREG-ES pelos prejuízos que lhe causarem.” 

 
 
 
 
 
  
Obs: A referida AGO e AGE visa cumprir a formalidade estabelecida no estatuto deste sindicato 

e será precedida de todos os cuidados a fim de evitar eventual risco de contaminação por 
conta da pandemia - novo Covid-19. 

  
 

 
Vitória/ES, 14 de março de 2022. 

 
 
 
 
 
 

MARISA DE DEUS AMADO 
Presidente 
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