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Ofício  nº 02/2020 

Vitória/ES, 20 de agosto de 2020. 

GRUPO  DE ESTUDOS 
 

A Seção do Espírito Santo do Colégio Notarial do Brasil convida para a participação no grupo 

de estudos sobre temas relevantes e de aplicação prática da atividade notarial. Os interessados se reunirão 

preferencialmente na última quinta-feira de cada mês, sendo que, neste momento, a reunião será por meio 

da plataforma Zoom.  

 

Não é obrigatório o comparecimento em todos os encontros. No entanto, é muito 

importante o interesse de todos, para que, juntos, possamos estudar casos concretos e buscar  

entendimentos mais uniformes.  

 

A metodologia será a seguinte. Em cada reunião haverá um facilitador, que se incumbirá de 

fazer breve explanação sobre o tema. Em seguida, será oportunizada a participação de todos, promovendo-

se assim saudável debate. 

  

Para a definição dos temas das reuniões, os associados poderão enviar sugestão para o e-

mail: carolromanob@gmail.com . 

  

A iniciativa da Seção do Espírito Santo teve como grande influência a Seção do Rio Grande 

do Sul, que tem praticado o grupo de estudos e obtido grande adesão dos interessados. 

  

Como cediço, é necessária a constante atualização dos profissionais do direito. Some-se a 

isso o fato de que a busca pela adoção de práticas notariais uniformes é saudável e reforça a segurança 

jurídica que nos comprometemos a oferecer. Assim, a participação da classe dos notários é muito 

importante, especialmente considerando a grande qualidade técnica e prática dos colegas que a compõem 

e que em muito contribuirão.  

 

Contamos com a sua participação! 

 
PRIMEIRA REUNIÃO: 
A primeira reunião acontecerá no dia 24 de setembro, às 17h. Para acessar, basta clicar no link que será 

oportunamente divulgado. 

 

O tema deste primeiro encontro é:  

 
A PROCURAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS: requisitos e consequências no caso de falecimento 
do Outorgante. 
 

Facilitadora: Carolina Romano Brocco Tardin. 

 

COORDENAÇÃO:  
Carolina Romano Brocco Tardin.  

 

               FERNANDO BRANDÃO VIEIRA COELHO 

                                                                                  Presidente do CNB/ES 


