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EDItorIal

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Hoje os cartórios assumiram um papel de 
suma importância para toda a sociedade, 

atingindo um patamar de credibilidade 
elevada. Inúmeras pesquisas demonstram 

que os cartórios são instituições às quais 
as pessoas recorrem com o fim de obter 

proteção e garantia.”

No passado tínhamos associado à nossa imagem aquela velha burocracia que se 
repetia pelas repartições públicas. Os cartórios, por muitos, ainda são vistos des-
sa forma, mas ao longo da nossa jornada lutamos para que a mudança ocorra.

A evolução no exercício da nobre função delegada, a capacitação constante dos cola-
boradores, o surgimento e aplicação dos meios tecnológicos de informação fizeram com 
que o serviço notarial e registral pudessem ir além. 

Buscamos o reconhecimento dos cartórios voltado para o desenvolvimento e para a 
certeza dos atos praticados em prol do usuário. Separar o conceito de burocracia para 
com a segurança jurídica dos atos desempenhados pelo foro extrajudicial é fundamental.

Hoje os cartórios assumiram um papel de suma importância para toda a sociedade, 
atingindo um patamar de credibilidade elevada. Inúmeras pesquisas demonstram que 
os cartórios são instituições às quais as pessoas recorrem com o fim de obter proteção e 
garantia sob determinada coisa e que esta possua validade incontestável.

Ademais, se fôssemos colocar na ponta do lápis, considerando os problemas que os 
cartórios evitam, a economia gerada é notória. Os gastos com um assunto levado ao 
amparo do Judiciário e que podem ser resolvidos diretamente pelo extrajudicial, nem se 
comparam. Além da rapidez e eficácia pela prática do ato. 

Ou seja, temos que os cartórios são públicos e disponíveis às pessoas, facultando ao 
cidadão a possibilidade de requerer certidões e tomar conhecimento de informações 
precisas sobre diversas situações que vão, por exemplo, desde o nascimento até o fale-
cimento de um parente ou acerca da matrícula de um imóvel, sempre de acordo com a 
previsão legal e respeitando todos os critérios de privacidade dos dados.

Consultar um cartório não custa nada, muitas das vezes evita-se um litígio com uma 
conversa. Recepcionar e fazer um bom atendimento ao usuário é primordial, faz parte 
do nosso crescimento.

 Márcio Valory Silveira
 Presidente do Sinoreg-ES

A excelência dos serviços 
registrais e notariais
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oz do Iguaçu (PR) – Juntamente com a 
presença do presidente do Sindicato dos 
Notários e Registradores do Estado do 

Espírito Santo (Sinoreg-ES), Márcio Valory 
Silveira, registradores civis de todo o Brasil e 
membros dos poderes Judiciário, Legislativo 
e Executivo prestigiaram, na noite de 13 de 
setembro, a abertura oficial do 24º Congresso 
Nacional do Registro Civil (Conarci 2018) – 
evento promovido pela Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen
-Brasil), com apoio das seccionais estaduais, 
em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Na abertura do Congresso que contou com 
mais de 300 participantes, o presidente da 
Arpen-Brasil, Arion Toledo Cavalheiro Jú-
nior, prestou homenagem aos presidentes de 
das seccionais de cada estado, chamando to-
dos para se posicionarem à frente do público. 
“Antes de iniciar os trabalhos, faço questão de 
enaltecer os presidentes que vieram de todos 
os lugares do País para prestigiar este evento, 
e isso é de extrema relevância para mostrar a 
união da classe”, afirmou.

Conarci 2018 tem abertura de gala e 
destaque à importância do Registro Civil
Mais de 300 participantes compareceram à cerimônia de abertura

Registradores civis e outras autoridades prestigiam a solenidade de abertura do evento

Márcio Valory Silveira (Esq.) esteve presente ao Conarci 2018 ao lado de Luis Carlos Vendramin e 
Arion Cavalheiro Jr. (Arpen-Brasil); Cleomadson Abreu (Arpen/AL); e Jeferson Miranda (Sinoreg/ES).

“Antes de iniciar os trabalhos, 
faço questão de enaltecer 
todos os presidentes, que 

vieram de todos os lugares 
do País para prestigiar este 

evento”

Arion Cavalheiro Júnior, 
presidente da Arpen-Brasil

Na sequência, o presidente da Confede-
ração dos Notários e Registradores (CNR), 
Rogério Portugal Bacellar, lembrou os anos 
de luta pelo Registro Civil. “Lutei por muitos 
anos pela valorização do registrador civil com 
a criação dos fundos de compensação. A cada 
dia que passa, estão tentando demonizar cada 
vez mais nossa classe, dizendo que ganhamos 
muito, mas o que não sabem é que 85% dos 
cartórios brasileiros são deficitários e depen-
dem do fundo para sobreviver”.

F
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“As entidades estão em 
tratativas com o ministro, 
explicando os benefícios 

dessa lei para a população e 
acreditamos que em pouco 

tempo ela será levada a 
julgamento e teremos um fim 

positivo para a categoria”

Cláudio Marçal Freire,
presidente da Anoreg/BR

Cláudio Marçal Freire, presidente da 
Associação dos Notários e Registradores 
(Anoreg/BR), também lembrou do passa-
do de lutas pelo Registro Civil e destacou o 
trabalho para a construção da emenda que 
deu origem ao Ofício da Cidadania, Lei Fe-
deral nº 13.484/17, que se encontra suspensa 
pela proposição de uma Adin no Supremo 
Tribunal Federal (STF). “As entidades estão 
em tratativas com o ministro, explicando os 
benefícios dessa lei para a população e acre-
ditamos que em pouco tempo ela será levada 
a julgamento e teremos um fim positivo para 
a categoria”, afirmou.

A mesa diretiva também contou com a pre-
sença do presidente do Tribunal de Justiça do 
Pernambuco (TJ/PE), Fernando Cerqueira 
Norberto dos Santos, vice-presidente do Colé-
gio de Corregedores-Gerais de Justiça do Bra-
sil, que agradeceu o convite para participar de 
evento de alta estima para a classe.

Já o deputado federal Osmar Serraglio, tam-
bém presente ao evento, destacou o empenho 
dos registradores civis em cobrar seus direitos 

em Brasília e da importância da desjudiciali-
zação dos serviços. “Quero deixar registrado 
aqui o empenho dos registradores, especial-
mente os que estão à mesa, aqui do meu lado, 
Arion, Rogério e Cláudio Marçal, de estarem 
direto em Brasília, lutando pela classe, que é 
essencial para a sociedade. Sou de uma cida-
de próxima daqui, e lá não tem Ministério do 
Trabalho para emitir uma carteira de trabalho, 
mas tem um cartório, então imagina a impor-
tância dessa capilaridade que os cartórios têm, 
para o exercício da cidadania”, declarou.

Também estiveram presentes à mesa de 
abertura o vice-presidente da Arpen-Brasil, 
Luis Carlos Vendramin Júnior, o registrador 
civil de Foz do Iguaçu, Mateus Afonso Vido 
da Silva, e o ex-presidente da Arpen-Brasil 
Calixto Wenzel.

ConarCi 2019
Ao final da solenidade, Cavalheiro Júnior in-
formou que o próximo Conarci será realizado 
entre os dias 17 e 20 de outubro de 2019, em 
Bonito (MS).
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Gestão 2017/2018 do Sinoreg-ES 
faz balanço das ações realizadas em prol 
de notários e registradores do Estado
Durante os dois anos da gestão do presidente Márcio 
Valory Silveira, Sindicato desenvolveu novos convênios 
e projetos em áreas como educação, saúde e tecnologia

Para Márcio Valory, uma das marcas de sua 
gestão foi a união da classe: “as entidades 
congregam forças para a luta diária”

“Uma das vantagens 
exclusivas é oferecer, aos 

associados, convênios 
e parcerias nas áreas 
de educação, lazer e 

entretenimento, saúde e 
muito mais”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

Para Jocsã Araújo Moura, diretor de Registro 
de Imóveis do Sinoreg-ES, o atual biênio não 
pensou só nos cartorários: “essa gestão se 
preocupou com a população”

“As medidas tomadas pela 
atual gestão tem ajudado 
a classe como um todo, 

sempre buscando agregar 
os associados e otimizar 

processos”

Jocsã Araújo Moura, 
diretor de Registro de Imóveis do Sinoreg-ES

Franklin Estrella, diretor de RTDPJ do 
Sinoreg-ES, acredita que a gestão fomentou 
discussões importantes para o futuro: 
“inserção em estruturas anticorrupção”

“Acredito que o grupo 
de dirigentes atual está 
qualificado a conduzir o 

Sinoreg-ES às novas missões 
que se apresentam, dentre 

elas o compliance da 
atividade”

Franklin Monteiro Estrella, 
diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES

ma das poucas entidades no Brasil que 
agrega todas as especialidades harmo-
nicamente dentro da mesma instituição, 

o Sindicato dos Notários e Registradores do 
Espírito Santo (Sinoreg-ES) vem crescendo 
notavelmente em nível local e nacional. 

Atualmente, o Sindicato é composto por es-
tudiosos de suas áreas, com nomes fortes den-

tro de seus munícipios como prestadores de 
serviço público de excelência, além do notável 
conhecimento técnico, jurídico e experiência 
profissional adquirido em décadas de ativida-
de delegada.

Sua atual gestão, eleita para o biênio 
2017/2018, é representada pelo presiden-
te Márcio Valory Silveira, e buscou diversas 

melhorias para a categoria, seja na estrutura 
física do Sindicato, seja nos convênios e proje-
tos, assim como nas áreas de educação, saúde 
e tecnologia. 

De acordo com Valory, uma das ações da 
atual gestão foi priorizar a reforma do auditó-
rio Hugo Ronconi, além de manter conserva-
da a biblioteca Helvécio Castello. “A reforma 

U
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contou com o reparo do telhado e instalação 
de calha permanente, pintura, troca de piso, 
aparelhamento de som e vídeo, bem como a 
aquisição de novos móveis. A medida foi pen-
sada em prol de toda a classe, uma vez que, 
durante todo o ano, diversos cursos de capaci-
tação e demais eventos dos notários e registra-
dores capixabas são realizados no auditório”, 
explica o presidente. 

“Já a biblioteca está pronta para recepcionar 
o associado que queira fazer uso para reuniões 
e encontros, que conta ainda com um diversi-
ficado acervo de livros e revistas, revelando-se 
como um ótimo ambiente de estudo”, comple-
menta Valory. 

Assim como ele, outros integrantes da atual 
diretoria do Sinoreg-ES reconhecem as me-
lhorias feitas na última gestão e esperam que 
o próximo biênio também possa desenvolver 
melhorias para a classe como foram feitas nos 
últimos dois anos. 

Para o presidente da Associação de Regis-

tradores de Imóveis do Espírito Santo e di-
retor de Registro de Imóveis do Sinoreg-ES, 
Jocsã Araújo Moura, as medidas tomadas pela 
atual gestão têm ajudado a classe como um 
todo. “Sempre buscando agregar os associados 
e otimizar os processos para aumentar a qua-
lidade dos serviços notariais e registrais para a 
população usuária dos serviços”. E acrescenta. 
“Ressalto que essa gestão não se preocupou 
somente com a classe, mas também e especial-
mente com a população que utiliza nossos ser-
viços. A continuidade dos projetos iniciados 
e a iniciativa de novos projetos já planejados 
me levam a crer em mais um mandato com 
muitas conquistas para todos nós”, 

Na visão do diretor de Registro de Títulos e 
Documentos das Pessoas Jurídicas do Sinore-
g-ES, Franklin Monteiro Estrella, o grupo de 
dirigentes atual está qualificado a conduzir o 
Sinoreg-ES às novas missões que se apresen-
tam. “Dentre elas o compliance da atividade, 
com inserção cada vez maior em estruturas 

anticorrupção, as quais demandarão nossa 
atenção pelos anos vindouros”, afirma.

Convênios e projetos 
Em relação às parcerias, a atual gestão buscou 
aproximações com entes públicos e privados. 
Foram muitas reuniões com membros dos 
vários setores públicos do Estado do Espírito 
Santo com o objetivo de instituir termos de 
cooperação para trazer significativas melho-
rias para a classe e para a população.

A atual Diretoria realizou inúmeros encon-
tros com a Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Espírito Santo, contribuiu com par-
ticipação na Comissão de Estudos do Novo 
Código de Normas e travou contato com a 
Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito 
Santo (TJ/ES) e com o Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Nupemec), parceria que possibi-
litou a formação da primeira turma de media-
dores do foro extrajudicial.

Para a desembargadora do TJES, Janete 
Vargas Simões, a mediação feita por notários 
e registrados é fundamental: “o trabalho 
desses mediadores é especial”

“A expectativa é de solução 
dos conflitos através do 

diálogo, através da mediação 
e não através de uma decisão 

judicial”

Janete Vargas Simões, desembargadora 
do TJ/ES e supervisora do Nupemec

De acordo com Eder Pontes da Silva, 
procurador-geral de Justiça do MP/ES, a 
parceria com o Sinoreg-ES representou 
“capacidade de diálogo e interesse social”

“A aproximação necessária do 
sindicato com o MP/ES teve 

resultados bastante positivos 
na atual gestão”

Eder Pontes da Silva, 
procurador-geral de Justiça do MP/ES

O assessor jurídico do Sinoreg-ES Caio Ivanov 
comenta sobre o Clube de Benefícios: “o 
associado que faz sua contribuição mensal 
tem um retorno positivo”

“Não restam dúvidas de 
que conquistar a confiança 
do associado requer uma 
contrapartida, e essa é 

uma das metas do Clube de 
Benefícios”

Caio Ivanov, 
assessor jurídico do Sinoreg-ES
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Assessor jurídico do Sinoreg-ES, Bruno 
Bittencourt fala sobre parcerias com 
instituições financeiras: “vantagens 
econômicas e vantagens dentro dos produtos”

“O Sinoreg-ES busca a 
aproximação das empresas e 
das instituições que possam, 

de alguma maneira, favorecer 
o notário e o registrador com 

produtos e serviços mais 
baratos”

Bruno Bittencourt, 
assessor jurídico do Sinoreg-ES

Presidente do CNB/ES, Rodrigo Reis Cyrino 
enaltece os eventos promovidos pelo 
Sindicato: “importantíssimos para o direito 
notarial e registral”

“O Simpósio teve adesão 
maciça da classe no evento, 

que contou com mais de 
350 participantes e foi uma 

grande oportunidade de 
aprendizado e debates de 

temas atuais”

Rodrigo Reis Cyrino, presidente do 
CNB/ES e diretor de notas do Sinoreg-ES

Segundo a supervisora do Nupemec, de-
partamento do TJ/ES, desembargadora Janete 
Vargas Simões, a certificação dos 70 novos me-
diadores, depois de um longo e exigente pro-
cesso de formação, é uma vitória para todos os 
envolvidos e para o Poder Judiciário. A magis-
trada declarou sua plena confiança no trabalho 
desses profissionais, principalmente para me-
diar os conflitos oriundos das relações pessoais. 

“A expectativa é de solução dos conflitos 
através do diálogo, através da mediação e não 
através de uma decisão judicial, e com certeza 
os resultados serão diferentes especialmente 
nas varas de família, nas varas de infância, nas 
varas de violência doméstica, onde os confli-
tos são entre familiares, entre aqueles que têm 
uma relação mais próxima, então, o trabalho 
desses mediadores é especial e excepcional na 
construção das relações pessoais”, explicou a 
magistrada na ocasião.

Outras parcerias relevantes firmadas pelo 
o Sinoreg-ES foram feitas com as Secretarias 
de Governo e o Ministério Público do Espí-
rito Santo (MP/ES), visando apoio mútuo em 
campanhas publicitárias e convênios voltados 
para o acesso às certidões civis da população 
carcerária capixaba.

“A aproximação necessária do sindicato 
com o MP/ES teve resultados bastante positi-
vos na atual gestão. Destacamos a capacidade 
de diálogo e o interesse social como marca na 
relação da instituição com o Sinoreg-ES. Essa 
parceria pode ser evidenciada em diferentes 
áreas de atuação institucional. O MP/ES con-
tou - e conta - com o apoio do sindicato em 
ações de Defesa Comunitária, Meio Ambien-
te, Criminal e Combate à Violência Doméstica 
Contra a Mulher, por exemplo, por meio da 
utilização do banco de dados com certidões 
digitais expedidas pelos cartórios de todo o 
País. Isso facilita sobremaneira o trabalho 
de procuradores e promotores de Justiça nas 
mais distintas frentes de trabalho. É um avan-
ço e uma ajuda imensurável para que o MPES 
tenha mais celeridade no atendimento à socie-
dade”, destaca Eder Pontes da Silva, procura-
dor-geral de Justiça do MP/ES. 

A exemplo da parceria relatada pelo pro-
curador-geral, o Sinoreg-ES firmou um Ter-
mo de Cooperação com o MP/ES em prol do 
combate à violência contra a mulher. O acor-
do entre as duas instituições foi encabeçado 
pela promotora de Justiça Cláudia Santos Al-
buquerque Garcia. O Termo pretende divul-
gar informes na Revista de Direito Notarial 
e Registral do ES para promover o enfrenta-
mento ao problema.

Além disso, 5% do total de emolumentos 
arrecadados pelos cartórios do Espírito Santo 
são repassados para o Fundo Especial do Mi-

nistério Público do Estado do Espírito Santo 
(Funemp). O Fundo foi criado em 2008, mas 
implementado, de fato, por meio da Lei Com-
plementar nº 682/2013. Para o procurador-ge-
ral de Justiça do MP/ES, o Funemp é funda-
mental para o desenvolvimento do órgão. 

“Com a atual situação financeira do País e 
do Estado, diante de um orçamento que apre-
senta um viés de retração nos últimos anos, 
o Funemp trouxe uma guarida para os proje-
tos internos de desenvolvimento, impactando 
diretamente no trabalho dos promotores e 
procuradores de Justiça, beneficiando, assim, 
toda a sociedade”, salienta Pontes da Silva. 

Além das parcerias com entes públicos e pri-
vados, o Sindicato também criou um novo mo-
delo de divulgação dos parceiros e conveniados 
do sindicato, o chamado Clube de Benefícios.

“Uma das vantagens exclusivas é oferecer, 
aos associados, convênios e parcerias nas áreas 
de educação, lazer e entretenimento, saúde e 
muito mais. O desconto é direcionado às ser-

ventias associadas ao Sindicato, envolvendo os 
delegatários e seus funcionários, válidos en-
quanto a empresa estiver associada à entidade 
e/ou o funcionário estiver trabalhando dentro 
das serventias capixabas. O rol de vantagens 
encontra-se disponibilizado no site do Sinore-
g-ES, de forma fácil e simples de manusear”, 
informa o presidente do Sinoreg-ES. 

“Não restam dúvidas de que conquistar a 
confiança do associado requer uma contra-
partida, e essa é uma das metas do Clube de 
Benefícios. Com esse programa, o associado 
que faz sua contribuição mensal tem um re-
torno positivo, uma vez que o valor investido 
o permite ter acesso às inúmeras empresas 
parceiras e conveniadas ao Sindicato, pro-
porcionando a obtenção de planos de saúde, 
confecção de materiais de escritório, sistemas 
de informática, entre tantos outros, com um 
baixo custo”, argumenta Caio Ivanov, assessor 
jurídico do Sinoreg-ES.

A gestão também priorizou avançar em 
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Vice-presidente da Arpen-Brasil, Luis Carlos 
Vendramin Júnior destaca o papel do Sinoreg-
ES: “braço importante da Arpen-Brasil no 
Estado do Espírito Santo”

“O Sinoreg-ES vem sendo 
um parceiro fundamental na 
integração nacional de todos 
os cartórios de registro civil 

nacional”

Luis Carlos Vendramin Júnior,
vice-presidente da Arpen-Brasil

projetos destinados ao fomento de novos ser-
viços que poderão ser prestados pelos cartó-
rios, como a comunicação de venda de veícu-
los junto ao Detran/ES, e o estudo e protocolo 
do projeto de lei do novo mecanismo de res-
sarcimento dos atos gratuitos – Recompe. 

teCnologia e linha de Crédito 
Para o futuro, a gestão atual ainda busca trazer 
mais conforto para a classe. Estão em anda-
mento outros projetos voltados para facilitar 
o aparelhamento das serventias extrajudiciais, 
em especial aquelas com menor poder aqui-
sitivo, em virtude do Provimento nº 74, que 
dispõe sobre padrões mínimos de tecnologia 
da informação para serviços notariais e regis-
trais, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
e metas, tal como a sistemática do QR CODE. 

Para isso, o Sinoreg-ES vem pleiteando 
uma linha de crédito para os cartórios junto 
ao Banco Banestes, com baixas taxas de juros, 
e definindo parcerias prósperas com outros 

bancos, como o SICOOB, dando mais opções 
para os associados e colaboradores.

“O Sinoreg-ES busca a aproximação das em-
presas e das instituições que possam, de algu-
ma maneira, favorecer o notário e o registrador 
com produtos e serviços mais baratos, fortale-
cendo o vínculo entre as instituições e dando 
notoriedade à classe. Assim, você passa a ter 
diversos setores da economia que só ouviam 
sobre os notários e agora passam a fazer parte 
de um contexto. Isso gera credibilidade, apro-
ximação e vantagens econômicas. O Banestes, 
por exemplo, está fazendo uma linha de crédi-
to especial para o notário e registrador, além 
de contas-salários sem taxas”, explica Bruno 
Bittencourt, assessor jurídico do Sinoreg-ES. 

Atualmente, a entidade realiza um investi-
mento em tecnologia da computação, no qual 
pretende informatizar grande parte dos ser-
viços prestados internamente. A medida visa 
acabar com o envio de relatórios dos repasses 
gratuitos de forma física e otimizar tanto o 
trabalho das serventias como do próprio sin-
dicato, disponibilizando um sistema digital 
que permitirá elaborar os relatórios por meio 
de alguns cliques. Dessa forma, o Sinoreg-ES 
poderá agregar novos serviços, uma vez que 
contará com o remanejamento das atividades 
internas dos funcionários. 

“O Sinoreg-ES também vem trabalhan-
do forte em cima de eventual criação de um 
jornal eletrônico a fim de possibilitar que os 
editais de proclamas e de protesto de títulos 
possam ser feitos por meio digital, mediante 
pagamento de boleto e com redução do custo 
para o usuário. Assim, o alcance das publica-
ções seria muito superior ao que é praticado 
hoje em dia, atingindo todo o interior do Esta-
do do Espírito Santo, que não dispõe de jornal 
físico de grande circulação”, revela Valory. 

O Sindicato também já deu os primeiros 
passos para uma possível estruturação de 
estúdio de gravação próprio. A ideia surgiu 
após viagem de membros Diretoria a São 
Paulo, para visitar a sede do Colégio Notarial 
do Brasil e a Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais. Na ocasião, verificou-se a 
possibilidade de realizar gravações de cursos 
de capacitação em módulos específicos, bem 
como transmitir ao vivo as reuniões de Di-
retoria e assembleias de dentro do Sindicato. 
Atualmente, o projeto encontra-se em fase de 
levantamento de orçamentos.

União da Categoria 
Prezando pela união da categoria em todos 
os níveis, o Sinoreg-ES vem investindo já há 
alguns anos na solidificação de parcerias com 
suas entidades coirmãs de atuação local, bem 
como as de representatividade nacional.

Em âmbito estadual, a entidade caminha 
juntamente com todas as entidades de classe 
do Estado, como o Colégio Notarial do Brasil 
– Seção Espírito Santo (CNB/ES), a Associa-
ção dos Notários e Registradores do Espírito 
Santo (Anoreg/ES), o Instituto de Estudo de 
Protestos de Títulos do Brasil - Seção Espírito 
Santo (IEPTB/ES) e a Associação dos Registra-
dores de Imóveis do Espírito Santo (ARIES).

“Mantemos o diálogo cortês, técnico e sem-
pre buscamos o fim comum. As entidades 
juntas congregam forças para a luta diária dos 
interesses da categoria, em que pese desen-
volverem suas administrações de forma inde-
pendente, fomentando projetos em comum, 
agendas com diversos setores da sociedade, 
inclusive o setor público, especialmente o Po-
der Judiciário e o mais importante, a mutua-
lidade de contribuição, onde todos visam um 
só interesse e se unem para sua consecução 
comum”, afirma Márcio Valory Silveira. 

De fato, o Sinoreg-ES tem alcançado suces-
so nos eventos que comparece e também nos 
que realiza, como o 3º Simpósio de Direito 
Notarial e Registral, realizado no dia 25 de 
agosto em Vitória, capital capixaba. 

“O Simpósio teve adesão maciça a classe 
no evento, que contou com mais de 350 par-
ticipantes e foi uma grande oportunidade de 
aprendizado e debates de temas atuais e im-
portantíssimos para o direito notarial e regis-
tral, onde tivemos a presença de presidentes 
e ex-presidentes das instituições de classe em 
âmbito nacional, tais como: Arion Toledo, 
Lamana Paiva, Hércules Benício e Celso Bel-
miro, além dos presidentes das instituições de 
classe capixabas”, relata Rodrigo Reis Cyrino, 
presidente do Colégio Notarial do Brasil - Se-
ção Espírito Santo (CNB/ES) e diretor de no-
tas do Sinoreg-ES. 

Para Luis Carlos Vendramin Júnior, vice
-presidente da Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil), o Sinoreg-ES está totalmente alinhado 
com as propostas da entidade nacional. 

“Na verdade, o Sinoreg-ES vem sendo um 
parceiro fundamental na integração nacional 
de todos os cartórios de registro civil nacio-
nal. É um braço importante representando 
a Arpen-Brasil no Estado do Espírito Santo. 
Durante o Conarci 2018, mais de 20 presiden-
tes das entidades de registro civil estiveram 
presentes no evento, inclusive o presidente do 
Sinoreg-ES, Márcio Valory. Isso demonstra a 
união da classe e que o Sinoreg-ES está ali-
nhado conosco”, destaca o vice-presidente da 
Arpen-Brasil. 

O Sinoreg-ES, através da atual gestão, par-
ticipou do Conarci 2017, Concart 2018 e Co-
narci 2018.
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lém da atual gestão trabalhar na estru-
tura física do Sindicato, nos convênios 
e projetos, na área da tecnologia e na 

união entre notários e registradores, também 
foram realizadas diversas ações no âmbito da 
educação, já que o Sinoreg-ES, em parceria 
com a Escola de Direito Notarial e Registral 
do Espírito Santo (ENORES), busca promover 
diversos cursos ao longo do ano envolvendo 
os mais recentes temas que norteiam o univer-
so notarial e registral. 

“A ENORES tem como objetivo ministrar 
cursos aos Notários, Registradores e Escre-
ventes dos cartórios, com o principal foco na 
qualificação profissional para melhor presta-
ção dos serviços aos cidadãos”, afirma Márcio 
Valory Silveira, presidente do Sinoreg-ES. 

Cirada em parceria com a Anoreg-ES, Si-
noreg-ES e CNB/ES, a ENORES tem como 
objetivo ministrar cursos aos notários, 
registradores e escreventes dos cartórios, 
com o principal foco na qualificação pro-
fissional para melhor prestação dos servi-
ços aos cidadãos.

Entre os anos de 2017/2018 foram realiza-
dos mais de 20 cursos de capacitação para no-
tários e registradores. Além do 3º Simpósio de 
Direito Notarial e Registral, que também foi 
organizado pela ENORES, a escola promoveu 
um curso de documentoscopia com auditório 
lotado em maio deste ano. 

O curso contou ainda com a participação de 
mais de 80 pessoas, entre advogados, correto-
res de imóveis, escreventes, substitutos e titu-
lar de serventia extrajudicial. Com linguagem 
simples e acessível e uma bagagem sem igual 
na matéria, o perito criminal Luiz Gabriel 

Promovido em maio deste ano, curso de documentoscopia contou com a participação de mais de 
80 pessoas e lotou o auditório do Sinoreg-ES

Sinoreg-ES promove cursos em parceria com a 
ENORES para capacitar notários e registradores
Criada pelo Sindicato, a Escola de Direito Notarial e Registral tem como principal 
foco a qualificação profissional para melhor prestação dos serviços aos cidadãos

Costa Passos compartilhou seus conhecimen-
tos com os presentes.

“Aos titulares, colaboradores e prepostos de 
cartórios cabe observância da identificação 
das pessoas por meio de seus documentos. 
Compete ao titular do cartório rejeitar uma 
identidade caso ela não permita identificar a 
pessoa. Se, por exemplo, a fotografia apresen-
tada a pessoa mudou seus traços fisionômicos, 
de modo que não seja possível identificá-la, a 
recusa se faz necessária”, destacou o professor. 

Com aplicação prática cotidiana dentro das 
serventias, a possibilidade de identificar docu-
mentos falsos é algo que representa mais uma 

ferramenta de segurança jurídica, além de 
proteger o registrador e tabelião de eventual 
responsabilidade cível e criminal por seus atos, 
com técnicas de verificação própria dos profis-
sionais da área aplicadas no balcão do cartório.

Altenir José da Silva, titular do cartório de Re-
gistro Civil e Notas de Laranja da Terra, comen-
tou a importância de sua participação no evento.

“Excelente curso. Parabenizo a ENORES, 
na pessoa de seu diretor Rodrigo Reis, pela 
brilhante iniciativa do curso, o qual recomen-
do a todos os titulares e seus funcionários por 
ser uma ferramenta eficaz a evitar que se pra-
tique atos com documentos falsos ou adulte-

“A qualidade da prestação 
de nossos serviços está 
diretamente ligada ao 

conhecimento, e a ENORES 
tem feito esta ponte, levando 
capacitação aos associados”

Jocsã Araújo Moura, diretor de 
Registro de Imóveis do Sinoreg-ES

“Parabenizo a ENORES pela 
brilhante iniciativa do curso, 
o qual recomendo a todos os 
titulares e seus funcionários 

por ser uma ferramenta 
eficaz”

Altenir José da Silva, titular do cartório de 
Registro Civil e Notas de Laranja da Terra

“A escola notarial será mais 
inclusiva após finalizar o 

processo de pesquisa de seu 
público-alvo, estratificando 
as carências não percebidas 

pelos associados”

Franklin Monteiro Estrella, 
diretor de RTDPJ do Sinoreg-ES

A
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rados (cédulas de identidade, CNH). O índice 
de acerto é de 90%. Quem ainda não fez, que 
faça”, comemorou o registrador na ocasião. 

Para Jocsã Araújo Moura, diretor de Regis-
tro de Imóveis do Sinoreg-ES, a atualização e 
capacitação dos notários e registradores, bem 
como de seus funcionários, é imprescindível. 
“Desta forma, a qualidade da prestação de 
nossos serviços está diretamente ligada ao co-

Titular do cartório de Registro Civil e Notas de 
Laranja da Terra, Altenir José da Silva aprovou 
o curso: “índice de acerto de 90%”

nhecimento, e a ENORES tem feito esta ponte, 
levando capacitação aos associados”, ressalta. 

Já Franklin Monteiro Estrella, diretor de 
Registro de Títulos e Documentos das Pessoas 
Jurídicas do Sinoreg-ES, ainda há melhorias 
que podem ser feitas em relação a ENORES. 
“A escola notarial será mais inclusiva após fi-
nalizar o processo de pesquisa de seu público
-alvo, estratificando as carências não percebi-
das pelos associados, e, a partir delas, adotar 
abordagens propedêuticas outras, além das 
palestras de renomados atores do direito re-
gistral e notarial”, finaliza.

“A ENORES tem como objetivo 
ministrar cursos aos Notários, 
Registradores e Escreventes 

dos cartórios, com o 
principal foco na qualificação 

profissional para melhor 
prestação dos serviços aos 

cidadãos”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Aos titulares, colaboradores 
e prepostos de cartórios cabe 
observância da identificação 

das pessoas por meio de seus 
documentos”

Luiz Gabriel Costa Passos, perito criminal
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atual gestão também procurou forta-
lecer o Sindicato na área da saúde. No 
mês de setembro, o Sinoreg-ES fechou 

parceria com a operadora de saúde Samp para 
levar vantagens especiais aos seus associados. 

Presente no Espírito Santo há mais de 27 
anos, a Samp é a operadora que mais cresce no 
Estado, estando presente em 63 dos 78 municí-
pios capixabas, possui 11 unidades próprias de 
atendimento na Grande Vitória, sendo que as 
unidades de Aracruz e Guarapari foram inau-
guradas recentemente. Até o final do ano, será 
inaugurada uma unidade própria em Cachoei-
ro de Itapemirim, no sul do Estado. 

O convênio proporciona todos os planos dis-
poníveis, desde plano ambulatorial, como con-
sultas, exames e pequenos atendimentos em 

Sinoreg-ES fecha parceria com 
a operadora de saúde Samp
Os filiados ao Sindicato contam com vantagens especiais 
na operadora de saúde que mais cresce no Estado

ambulatório, plano enfermaria e plano aparta-
mento - quarto privativo. Além disso, possibi-
lita que o cliente possa escolher entre uma rede 
de atendimento mais enxuta - rede própria -, ou 
escolher a rede referenciada com várias opções 

de hospitais, clínicas e consultórios médicos.
De acordo com a Samp, com a parceria, o 

Sindicato tem a oportunidade de oferecer um 
plano de saúde para os notários e registradores 
com um leque de boas opções, conforme a ne-
cessidade de cada cartório.

Segundo Bruno Bittencourt, assessor jurídico 
do Sinoreg-ES, diversos são os benefícios para os 
filiados ao Sindicato ao firmarem esse convênio. 

“Os filiados contam com custo diferenciado, 
ou seja, no mercado de planos de saúde o sócio 
do Sinoreg-ES não encontra um custo melhor. 
Embora já haja um convênio com a Unimed, 
agora com a Samp os custos apresentados são 
mais atraentes pois vão ao encontro das neces-
sidades dos associados ao Sindicato”, conclui o 
assessor do Sinoreg-ES.

“Agora com a Samp, os 
custos apresentados são 

mais atraentes pois vão ao 
encontro das necessidades 

dos associados ao Sindicato”

Bruno Bittencourt, 
assessor jurídico do Sinoreg-ES

Márcio Valory, presidente do Sinoreg-ES, e Márcio Maciel, diretor da Samp, celebram acordo firmado entre as entidades no mês de setembro

A
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der Pontes da Silva está no Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo 
desde março de 1993. Possui graduação 

em Direito pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) e em Ciências Contá-
beis pela Universidade de Vila Velha (UVV). 
Atuou em diversas Promotorias de Justi-
ça no interior do Estado. Em abril de 2000, 
foi promovido para o cargo de promotor de 
Justiça substituto de entrância especial. Em 
períodos intercalados, atuou como promotor 
de Justiça e corregedor da Corregedoria-Ge-
ral do Ministério Público. Exerceu também 
atividades funcionais como assessor jurídico 
na Corregedoria-Geral do MP/ES e foi vice
-presidente da Associação Espírito-Santense 
do Ministério Público (AESMP). 

Atual procurador-geral de Justiça do MP/
ES, Eder Pontes já ocupou o mesmo cargo 
nos biênios 2012/2014 e 2014/2016. Em en-
trevista a Revista de Direito Notarial e Re-
gistral do ES, ele fala sobre as parcerias tra-
vadas com o Sinoreg-ES e a importância da 
atual gestão para fortalecer esse vínculo entre 
as duas instituições. 

“A atual gestão tem uma atuação 
de destaque na luta em favor da 
categoria e no relacionamento com 
diferentes instituições capixabas”
Segundo o procurador-geral de Justiça do MP/ES Eder Pontes 
da Silva, o Sinoreg-ES é um importante parceiro do órgão

“O Funemp trouxe uma 
guarida para os projetos 

internos de desenvolvimento, 
impactando diretamente no 
trabalho dos promotores e 
procuradores de Justiça”

E
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Qual a importância do Sinoreg-ES fortalecer o 
diálogo e as parcerias com o Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo (MP/ES)? 
Eder Pontes da Silva – O Sinoreg-ES é um 
importante parceiro do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo. E essa parceria pode 
ser evidenciada em diferentes áreas de atuação 
institucional. O MP/ES contou - e conta - com 
o apoio do sindicato em ações de Defesa Co-
munitária, Meio Ambiente, Criminal e Comba-
te à Violência Doméstica Contra a Mulher, por 
exemplo, por meio da utilização do banco de 
dados com certidões digitais expedidas pelos 
cartórios de todo o País. Isso facilita sobrema-
neira o trabalho de procuradores e promotores 
de Justiça nas mais distintas frentes de trabalho. 
Isso é um avanço e uma ajuda imensurável para 
que o MP/ES tenha mais celeridade no atendi-
mento à sociedade. 
 
Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como avalia a atual gestão no que tange ao 
fortalecimento do diálogo com o Ministério 
Público e o desenvolvimento da classe dos no-
tários e registradores? 
Eder Pontes da Silva – A atual gestão tem uma 
atuação de destaque à frente do Sinoreg-ES, na 
luta em favor da categoria, e no relacionamento 
com diferentes instituições capixabas, como o 
MP/ES. Destacamos a capacidade de diálogo 
e o interesse social como marca na relação da 
instituição com o Sinoreg-ES. A aproximação 
necessária do sindicato com o MP/ES teve re-
sultados bastante positivos na atual gestão.
 
Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Atualmente, 5% do total de emolumentos arre-
cadados pelos cartórios do Espírito Santo são 
repassados para o Fundo Especial do Ministé-
rio Público do Estado do Espírito Santo – Fu-
nemp. Qual a importância dessa verba para o 
MP e para as suas atividades diante da popu-
lação? 
Eder Pontes da Silva – Hoje, essa verba é fun-
damental para o desenvolvimento do MP/ES. 
Com a atual situação financeira do País e do 
Estado, diante de um orçamento que apresenta 
um viés de retração nos últimos anos, o Funemp 
trouxe uma guarida para os projetos internos 

de desenvolvimento, impactando diretamente 
no trabalho dos promotores e procuradores de 
Justiça, beneficiando, assim, toda a sociedade. 
O Fundo Especial do Ministério Público foi 
criado em 2008, mas implementado, de fato, 
por meio da Lei Complementar nº 682/2013. O 
fundo foi incrementado com recursos de cus-
tas notariais e é destinado à aquisição de equi-
pamentos e mobiliário; aquisição, construção 
e ampliação de prédios destinados ao uso do 
MP/ES e outras necessidades relativas ao rea-
parelhamento de material e modernização do 
Ministério Público. O objetivo primordial do 
Funemp é assegurar recursos para o aperfeiçoa-
mento das atividades da instituição. Sem dúvi-
da, tudo o que tem sido feito com esses recursos 
se traduz em melhor atendimento à sociedade.
 
Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Recentemente, o Sinoreg-ES firmou um Termo 
de Cooperação com o MP/ES no combate à 
violência contra a mulher. Como enxerga essa 
parceria?
Eder Pontes da Silva – Essa parceria é muito 
importante. É mais um canal para chamar a 
atenção contra a violência diária a que as mu-
lheres são vítimas. O Ministério Público tem 
um compromisso constitucional de zelar pela 
efetiva aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06), pela fiscalização das políticas pú-
blicas de programas de prevenção, proteção e 
educação, contribuindo assim para a erradi-
cação das diversas violências de gênero que as 
mulheres são vítimas. Levar essa mensagem ao 
maior número de pessoas possível, além de ser 
um dever, é uma demonstração de civilidade e 
de humanidade, diante de tantos casos reporta-
dos diariamente em todo o País.
 
Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 

A interlocução do Sinoreg-ES com o MP/ES 
também pode auxiliar os cartórios a praticarem 
atos de mudança de nome e gênero, de acordo 
com as diretrizes do Provimento 73? 
Eder Pontes da Silva – Certamente. A regula-
mentação da alteração em cartório de prenome 
e gênero nos registros de casamento e nasci-
mento de pessoas transgênero é um avanço 
entre as democracias mais modernas, focando 
em uma minoria que ainda precisa da tutela do 
Estado, diante das perseguições de toda a espé-
cie que acompanhamos. O Provimento nº 73 
prevê a alteração das certidões sem a obrigato-
riedade da comprovação da cirurgia de mudan-
ça de sexo nem de decisão judicial. O MP atua 
constitucionalmente como guardião da lei e do 
povo, na luta permanente da defesa dos interes-
ses e garantias das minorias.
 
Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Uma das maiores preocupações do Sinoreg-ES 
em relação aos cartórios de protesto é com a 
postecipação dos emolumentos que podem ga-
rantir o acesso ao serviço extrajudicial. Como 
vê a importância da postecipação do protesto? 
Eder Pontes da Silva – Essa medida é impor-
tante. O Espírito Santo deveria seguir o exem-
plo do Estado de São Paulo e adotar a poste-
cipação do pagamento de emolumentos. A 
implementação dessa prática pode garantir o 
acesso ao serviço extrajudicial de protesto a um 
grande contingente de credores que não podem 
pagar antecipadamente para ter acesso ao ser-
viço, com emolumentos cartorários que são, 
muitas vezes, bastante altos.
 
Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Como avalia a possibilidade da reeleição do 
atual presidente Márcio Valory para a próxima 
gestão do Sinoreg-ES? O que poderia ser feito 
para aprimorar a relação com o MP/ES? 
Eder Pontes da Silva – Como é uma eleição 
interna, cabe à própria categoria se manifestar. 
No entanto, o presidente Márcio Valory tem 
feito um excelente trabalho e, na nossa opinião, 
reúne condições de seguir à frente do Sindicato. 
Vamos trabalhar sempre para aprimorar essa 
parceria com o Sinoreg-ES, em prol da defesa 
dos interesses da sociedade capixaba e sabemos 
que temos no Márcio um parceiro.

“Vamos trabalhar sempre 
para aprimorar essa parceria 

com o Sinoreg-ES em prol 
da defesa dos interesses da 

sociedade capixaba”
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16ª Convergência debate 
postecipação dos emolumentos, 
inovações tecnológicas e novas 
alternativas para os Cartórios 
de Protesto

Encontro nacional de 
Tabeliães de Protesto de Títulos 

ocorreu entre os dias 19 e 21 de 
setembro na cidade de Cabo 

de Santo Agostinho, Recife (PE)
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Solenidade de abertura contou com o corregedor-geral da Justiça de Pernambuco Fernando Cerqueira: “os cartórios representam a confiança do povo brasileiro”

“A segurança jurídica é 
extremamente importante 
em um País que quer se 

desenvolver”

Fernando Cerqueira, corregedor-geral 
da Justiça do Estado de Pernambuco

dealizado pelo Instituto de Estudos de Pro-
testos de Títulos do Brasil (IEPTB/BR), a 
16ª Convergência abordou discussões sobre 

estudos e inovações que busquem colaborar 
com o desenvolvimento profissional, tecnoló-
gico e administrativo dos serviços de protesto. 
Neste ano, em parceria com a Seccional de 
Pernambuco, participaram autoridades e pa-
lestrantes de relevo, que debateram temas de 
destaque para a atividade no País.

O encontro nacional de Tabeliães de Pro-
testo de Títulos ocorreu entre os dias 19 e 
21 de setembro na cidade de Cabo de Santo 

Agostinho, região metropolitana de Recife 
(PE), no Sheraton Reserva do Paiva Hotel & 
Convention Center. O evento foi marcado 
ainda pela comemoração dos 30 anos de cria-
ção do IEPTB/BR e dos 15 anos da seccional 
de Pernambuco.

A solenidade de abertura contou com a 
presença do corregedor-geral da Justiça do 
Estado de Pernambuco, desembargador Fer-
nando Cerqueira Norberto dos Santos. Em 
seu discurso, o corregedor-geral da Justiça 
do Estado, fez questão de elogiar os traba-
lhos dos tabeliães de protesto de títulos. “A 

I
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segurança jurídica é extremamente impor-
tante em um País que quer se desenvolver. 
Ela traz não apenas os meios de se investir, 
mas a confiança do cidadão em suas institui-
ções. Os cartórios representam a confiança 
do povo brasileiro”, afirmou.

O magistrado também aproveitou para dar 
destaque à postecipação dos emolumentos 
nos cartórios de protesto, que atualmente é 
realizada em 14 estados do Brasil. “Os cartó-
rios de protesto estão sofrendo uma concor-
rência muito grande de entidades privadas 
que jamais deveriam estar neste mercado, 
mas que são apoiadas por grandes conglo-
merados econômicos, e isso fere a autonomia 
dos estados. Se essa providência da posteci-
pação do protesto não for adotada, os cartó-
rios vão perder clientela e vão inviabilizar a 
sua atividade”, ponderou. 

todos os estados consigam atingir o mesmo 
êxito que o Estado de São Paulo nos próximos 
anos”, comemorou Marçal. 

A mesa de abertura contou ainda com a pre-
sidente do IEPTB/PE, Isabella Araújo Falan-
gola, o presidente do IEPTB/BR, Léo Barros 
Almada, o presidente do IEPTB/PA, Germa-
no Toscano de Brito, a presidente do Sindicato 
dos Notários e Registradores de Pernambuco 
(Sinoreg/PE), Eva Tenório de Brito Papaléo, 
além do presidente do Colégio Notarial do 
Brasil – Seção Pernambuco (CNB/PE), Carlos 
Alberto Ribeiro Roma.

setor banCário 
Assim como no discurso do corregedor-ge-
ral da Justiça do Estado de Pernambuco, de-
sembargador Fernando Cerqueira, um painel 
composto por representantes do setor bancá-
rio também abordou a necessidade dos Cartó-
rios de Protesto adotarem a postecipação dos 
emolumentos. 

Ao abrir as apresentações, o diretor adjunto 
de operações da Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban), Walter Tadeu Pinto de Faria, 
destacou a importância dos Tabelionatos de 
Protesto para a recuperação de títulos para o 
sistema bancário.

“O protesto é mais efetivo do que a negati-
vação. O protesto já está bem inserido dentro 
do sistema financeiro e confiamos nele, pois 
74% do nosso protesto traz um resultado po-
sitivo para os bancos”, disse Faria. 

A representante do Itaú-Unibanco e mem-
bro da comissão de protesto da Febraban, 
Ariadne Lucato Mota, afirmou que muitas 
vezes os clientes preferem recorrer ao protes-
to de títulos por causa da credibilidade dessa 
ferramenta. No entanto, Ariadne acredita que 
para melhorar a efetividade deste instrumento 
é necessário aprimorar a qualidade do servi-
ço e ampliar a postecipação dos emolumentos 
em todo território nacional. 

“A qualidade do serviço está comprometen-
do a volumetria. Evidentemente, há empresas 
com dificuldades financeiras, mas o bom ser-

Setor bancário defendeu a postecipação dos emolumentos para alavancar o número de protestos 
dos bancos: “o bom serviço dos cartórios pode ser aprimorado”

Além do corregedor-geral da Justiça de 
Pernambuco, a solenidade de abertura con-
tou com a presença do juiz auxiliar da Cor-
regedoria Geral da Justiça do Estado de 
Rondônia, Fabiano Pegoraro Franco, e da 
corregedora-geral da Justiça do Acre, a de-
sembargadora Waldirene Cordeiro. Ambos 
corroboraram a importância da postecipação 
dos emolumentos. 

“Alguns estados já adotaram essa posteci-
pação dos emolumentos. Esse diferimento faz 
com que o usuário saia satisfeito e consiga rapi-
dez nos procedimentos. No Acre, isso ainda não 
está regularizado, mas em breve deve sair um 
provimento estadual”, disse a desembargadora. 

“Facilita tanto a vida do usuário quanto a 
própria sobrevivência do cartório. Acho im-
portante que as corregedorias dos estados es-
tejam atentas a essa possibilidade e finalidade 
para podermos alavancar a sobrevivência dos 
cartórios de protesto”, completou o juiz Fa-
biano Franco. 

Também estiveram presentes à solenidade, 
o presidente da Associação dos Notários e Re-
gistradores do Brasil (Anoreg/BR) e vice-pre-
sidente do Instituto de Estudo de Protesto de 
Títulos do Brasil – Seção São Paulo (IEPTB/
SP), Cláudio Marçal Freire, que recebeu uma 
homenagem em nome do Instituto paulista 
pelo reconhecimento da captação de títulos 
no Estado de São Paulo. 

“Nós tivemos essa ideia há algum tempo 
no IEPTB/BR e começamos a implementar 
em vários estados. De fato, São Paulo tem fei-
to um trabalho muito bom, e esperamos que 

“São Paulo tem feito um 
trabalho muito bom, e 

esperamos que todos os 
estados consigam atingir o 

mesmo êxito que o Estado de 
São Paulo nos próximos anos”

Cláudio Marçal Freire, presidente da 
Anoreg/BR e vice-presidente do IEPTB/SP

“Alguns estados já adotaram 
essa postecipação dos 

emolumentos. Esse 
diferimento faz com que 
o usuário saia satisfeito 
e consiga rapidez nos 

procedimentos.”

Waldirene Cordeiro, 
corregedora-geral da Justiça do Acre
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viço dos cartórios de protesto pode ser apri-
morado. Além de se investir em tecnologia, 
a postecipação é um fator importante para 
alavancar o número de protestos dos bancos. 
A questão da custa antecipada é sim um fator 
importante. Em alguns estados, as custas são 
muito altas, chegando a representar 80% do 
título protestado”, revelou a representante do 
Itaú-Unibanco. 

Coordenador da comissão de protestos e 
representante do Bradesco, Sérgio Antonio 
Pires reconhece que a parceria entre os bancos 
e os cartórios de protesto tem sido proveito-
sa. Mesmo assim, acredita que podem haver 
novas soluções entre os dois segmentos para 
a melhoria do serviço prestado à população. 

“Sempre começamos a mudança no protes-
to pela padronização de procedimentos. Avan-
çamos muito, mas juntos temos que encontrar 
caminhos e alternativas para evoluirmos e não 
ficarmos estacionados”, ressaltou Pires. 

Já a representante do Banco do Brasil Elizia-
ne Freisleben também reconhece que o pro-
testo é mais efetivo do que a negativação. Para 
ela, digitalizar os procedimentos de protesto é 
cada vez mais importante no universo digital 
dos dias de hoje. 

“Tornar os processos menos burocratiza-
dos, mais fáceis e digitais facilita para o clien-
te. É o que os clientes vêm buscando e é o que 
os bancos vêm fazendo hoje para satisfazer 
seus usuários”, revelou a palestrante.

inovações teCnológiCas 
e administrativas
Boa parte das palestras também abordaram 
a necessidade dos Cartórios de Protesto ado-
tarem novas tecnologias e se modernizarem 
para atenderem cada vez melhor o usuário. 

O econometrista e especialista em tecno-
logia Renato de Carvalho Dolci explorou o 
universo da blockchain e a possibilidade de 
aplicá-la nos Cartórios de Protesto. Segundo 
ele, a blockchain é extremamente complemen-

tar e faz todo sentido, já que a tecnologia pode 
ajudar o seu negócio e não substituí-lo. 

“A blockchain nasceu do conceito de segu-
rança, desenvolvido por hackers. Obcecados 
por segurança, os hackers perceberam que 
estavam transitando em um ambiente em que 
as informações geradas no seu computador 
passam por um cabo e, portanto, são rastreá-
veis. A ideia dos hackers foi então obstruir 
o caminho para não se saber a origem desse 
acesso. Apesar de ser pública, a blockchain é 
inviolável. Ela descentraliza todas as informa-
ções de propósito”, garantiu o especialista em 
tecnologia. 

“A grande vantagem de se utilizar a block-
chain é você não ter intermediários no meio 
do caminho. Essa tecnologia não pode ser 
atacada por um hacker do ponto de vista de 
software, já que a informação está dividida 
em milhares de pedaços. A blockchain pode 
fornecer mais transparência, autenticidade, 
segurança e eficácia para os cartórios”, afir-
mou o palestrante.

Doutoranda em Direito Internacional pela 
Universidade de São Paulo (USP) com Espe-
cialização de Negócios na Harvard Business 
School, a advogada especialista em cultura di-
gital e inovação Patrícia Peck acredita que os 
cartórios devem encabeçar as transformações 
digitais da sociedade para garantir segurança 
jurídica nas relações. 

“Os cartórios devem liderar um movimento 
evolutivo da sociedade relacionado ao futuro 
já que há uma necessidade de se garantir se-

gurança jurídica nas relações digitais e é jus-
tamente o ambiente do cartório que poderia 
melhorar a capacidade de emissão, de uma 
documentação com mais características de 
autenticidade, de integridade, e se acontece 
algum tipo de incidente também contribuir 
para o registro dessas provas para levar essas 
evidências de uma forma mais adequada para 
o Judiciário”, afirmou a advogada. 

Ainda de acordo com ela, o trabalho dos 
cartórios pode evitar com que constantes gol-
pes aconteçam no ambiente da internet. “Hoje 
há casos que são perdidos porque não houve 
um trabalho adequado de coleta, de guarda, 
de cadeia de custódia, assim como há golpes 
que acontecem na praça pública digital da in-
ternet, porque a documentação que está cir-
culando também não teve a participação de 
uma fé pública de alguém que pudesse atestar 
que de fato há uma validade jurídica daquela 
documentação que está circulando”, ressaltou 
a especialista em direito digital. 

Já a pesquisadora da USP Talita Caldas dis-
se que atualmente não existe mais aquele car-
tório que está acostumado a ficar na zona de 
conforto, já que não há mais espaço no merca-
do para esse tipo de cartório.

“As pessoas que trabalham em cartório 
precisam se atualizar e correr atrás das mo-
dernidades para o atendimento ao cliente, 
para atualização e automação dos proces-
sos internos. Até mesmo na tratativa com a 
equipe. Ter uma política de gestão de pessoas 
em que a própria equipe esteja satisfeita, vis-

Para o magistrado Alexandre Chini, o 
Provimento 72 permite um horizonte 
fantástico aos cartórios de protesto: “função 
pedagógica importante”

Advogada especialista em cultura digital, 
Patrícia Peck sugere como os cartórios podem 
modificar a sociedade: “segurança jurídica nas 
relações digitais”

“Acho importante que as 
corregedorias dos estados 

estejam atentas a essa 
possibilidade (postecipação) 
e finalidade para podermos 
alavancar a sobrevivência 
dos cartórios de protesto”

Fabiano Pegoraro Franco,
 juiz auxiliar da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado de Rondônia
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 Segundo o professor Marlon Tomazette, o 
PLC 73/18 pode representar uma nova fase 
na evolução da duplicata: “projeto que dá 
segurança à duplicata eletrônica”

 O desembargador do TJ/RJ Cláudio Brandão 
pediu que o Protesto se torne uma instituição 
cultural no Brasil: “vai preservar todos os 
interesses envolvidos”

ta a camisa do cartório para atender bem o 
cliente e sempre ter o retorno do cliente em 
relação a tudo que está acontecendo na or-
ganização. O cartório é sim uma empresa e 
os titulares precisam se sentir empresários”, 
ponderou Talita Caldas. 

Segundo a palestrante, embora sejam for-
mados em Direito, os titulares de cartórios 
passam de 60% a 80% do tempo administran-
do diversos tipos de assuntos, como avaliações 
de desempenho de funcionários e reposição 
de material para as serventias. 

alternativas para o protesto 
Uma das alternativas mais recentes para apri-
morar o serviço dos Cartórios de Protesto 
aconteceu há pouco menos de três meses, 
quando o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
publicou o Provimento 72, que dispõe sobre 
medidas de incentivo à quitação ou à renego-
ciação de dívidas protestadas nos tabelionatos 
de protesto do Brasil.

Magistrado do Estado do Rio de Janeiro e 
professor da Pós-Graduação da Universidade 
Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Alexan-
dre Chini reforçou o artigo 2º do Provimen-
to, que diz que as medidas de incentivo à 
quitação ou à renegociação de dívidas pro-
testadas nos tabelionatos de protesto serão 
medidas prévias e facultativas aos procedi-
mentos de conciliação e mediação. Para ele, o 
Provimento permite um horizonte fantástico 
aos cartórios de protesto. 

“Os Cartórios de Protesto através do Provi-
mento 72 não deveriam só pensar nos bancos, 
nos títulos do comércio, mas em trazer o deve-
dor e o superendividado para que ele possa ser 
reabilitado. Para fazer isso, você tem que ter 
um treinamento qualificado para poder fazer 
o acolhimento e a instrução necessária. Uma 
função social que o Poder Judiciário e os car-
tórios extrajudiciais tem é de empoderamen-
to do consumidor. Ele tem que ser instruído 
para que ele possa, através do conhecimento 
de técnicas de mediação e solução alternativa 
de conflitos, resolver os seus temas e suas dívi-

“O protesto é mais efetivo 
do que a negativação. O 

protesto já está bem inserido 
dentro do sistema financeiro 

e confiamos nele.” 

Walter Faria, diretor adjunto 
de operações da Febraban

“A ideia de fazer com que as 
instituições tenham cultura 

é para que a sociedade 
perceba a importância da 

imparcialidade do tabelião de 
Protesto”

Cláudio Brandão de Oliveira, desembargador 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

das e sair dali como um agente multiplicador. 
É uma função social pedagógica importante e 
vejo um horizonte fantástico para os cartórios 
de protesto”, salientou Alexandre Chini. 

O magistrado informou que participou de 
uma reunião recente do Fórum Nacional da 
Mediação e Conciliação (Fonamec) com a 
presença da coordenadora do Comitê Gestor 
da Conciliação do CNJ, conselheira Daldice 
Santana e o juiz auxiliar da Presidência do 
CNJ Márcio Evangelista. 

“A conclusão da reunião foi de que mesmo 
na hipótese de renegociação e quitação das dí-
vidas protestadas, o curso de mediador e con-
ciliador é fundamental para a atividade, pois o 
ambiente é de acolhimento e de mudança da 
cultura”, reforçou o juiz. 

Já o desembargador do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro Cláudio Brandão de Oliveira 
disse que os cartórios têm uma missão social 
muito importante. De acordo com ele, embora 
o Protesto seja uma instituição, ele ainda não é 
cultural no Brasil. 

“A ideia de fazer com que as instituições te-
nham cultura é para que a sociedade perceba a 
importância desse tipo de utilidade em termos 
de segurança, de eficiência, a imparcialidade 
do tabelião de Protesto. Quando a sociedade 
perceber a importância desse tipo de ativida-
de isso vai ser melhor para o aprimoramento 
e vai preservar todos os interesses envolvidos”, 
destacou o docente.

Além dos palestrantes citados acima, tam-
bém participaram do evento o doutor em 

psicanálise e escritor Rossandro Klinjey, o 
presidente do Instituto Luso-Brasileiro de Di-
reito do Consumo Mário Frota, os sócios da 
empresa Vallya Marcos Oliveira, advogado 
especializado em Direito Empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e João Pedro 
Cortez, Mestre em economia pela FGV, além 
do professor de Direito Comercial Marlon To-
mazette, que falou sobre “Duplicatas eletrôni-
cas e a necessidade do Protesto”. Segundo ele, 
o PLC 73/18 pode representar uma nova fase 
na evolução da duplicata. 

“No final das contas, estamos falando de 
uma evolução e uma nova fase no sistema da 
duplicata. A duplicata virtual que é o nosso 
sistema atual já é algo extremamente positi-
vo. A duplicata eletrônica traz uma agilização 
extrema dos negócios do crédito e de todo o 
procedimento para o Protesto. Esse projeto, 
na forma como ele está, sem as emendas, é um 
projeto que dá segurança a essa utilização da 
duplicata eletrônica”, concluiu o professor.
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen
Demonstrativo mês 
de agosto de 2018

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 6.670/01, 
o SINOREG-ES no gerenciamento financeiro do FARPEN, 
analisou os relatórios e demais documentos remetidos 
por Notários e Registradores deste Estado, correspon-
dentes ao mês de JULHO/2018, aprovando o ressarci-
mento dos Atos Gratuitos Praticados pelos registradores 
civis como segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do artigo 
5° da Lei Estadual 6.670/01, não houve deposito em 
aplicação CDB na agência 076 do Banestes, por insufi-
ciência de saldo.

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, convocada 
exclusivamente para fins de decisão relativa às novas 
regras do repasse, tendo em vista a arrecadação defici-
tária do FARPEN, informamos que a redução percentual 
do repasse no Mês de AGOSTO/2018 foi de:

Redução global do repasse: 
29% (vinte e nove por cento);

Redução Parcial* do repasse: 
69% (sessenta e nove por cento).

*Incidente somente sobre registro de sentença, averba-
ção de divórcio, averbação outra qualquer, averbação 
de legitimação, certidões 2as vias, casamentos, certidão 
de registro de sentença, certidões de averbações, certi-
dões de casamentos gratuitos.

Vitória, 03 de setembro de 2018.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  636.532,67
Saldo em caixa mês anterior  74.558,32
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   711.090,99

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  592.272,38 
2 – Repasse de Contribuição Sindical Julho/2018 31.305,52 
2.1 - Repasse de Contribuição Sindical 33.704,39 
3 – Devolução FARPEN 0,00 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 578,20 
5 - Repasse ao Sinoreg-ES 12.730,65 
5.1 - 2% referente depósito entre 18/07 a 31/07 220,27 
5.2 - Repasse ao Sinoreg-ES Julho/2018 12.635,59 
5.3 - 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 188,54 
6 – Repasse à AMAGES 12.720,85 
6.1 – 2% referente depósito entre 18/07 a 31/07 220,27 
6.2 - Repasse ao Sinoreg-ES Julho/2018 12.625,79 
6.3 - 2% referente depósito entre 20/06 a 30/06 188,54 
7 - Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 008/2018 3.857,63 

SALDO LÍQUIDO   (713.248,62)  (2.157,63)
C- FUNDO DE RESERVA
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. (CDB)  (63.653,27)
C.a – 10% referente depósito entre 18/07 a 31/07  (1.101,36)
SALDO  63.544,70
Recebimentos entre 17/08 a 31/08  12.214,48
SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  10.056,85
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econhecido como o mais importante 
evento destinado a notários e registra-
dores no País, o XX Congresso Brasi-

leiro de Direito Notarial e de Registro será 
realizado neste ano entre os dias 12 e 14 de 
novembro, na cidade de São Paulo (SP). Pro-
movido pela Associação dos Notários e Regis-
tradores do Brasil (Anoreg/BR), o Congresso 
tem como principal intuito promover a troca 
de experiências sobre temas atuais e relevantes 
do setor, assim como os avanços na atuação 
dos notários e registradores.

Ao longo dos últimos 20 anos, o evento 
contou com a presença de especialistas e auto-
ridades de renome que, por meio de palestras 
e atividades direcionadas, ajudaram a ampliar 
o conhecimento de notários e registradores de 
todo o País sobre os serviços extrajudiciais.

XX Congresso Brasileiro de Direito 
Notarial e de Registro será realizado 
em novembro na cidade de São Paulo
Evento promovido pela Anoreg/BR contará com a presença 
de especialistas e autoridades de renome de todo o País

Além disso, é junto com o Congresso Bra-
sileiro de Direito Notarial e de Registro que é 
realizada a entrega do Prêmio de Qualidade 
Total Anoreg/BR (PQTA), certame que reco-
nhece os melhores ofícios e tabelionatos do 
País no que se refere à excelência e qualida-
de na gestão organizacional e na prestação de 
serviços aos usuários.

O evento será realizado no Tivoli Mofarrej 
São Paulo Hotel, um dos principais estabeleci-
mentos cinco estrelas da cidade de São Paulo.

Localizado no bairro nobre dos Jardins – a 
uma quadra da Avenida Paulista e do Museu 
de Arte de São Paulo (MASP) –, o Tivoli possui 
piscina exterior aquecida, SPA com tratamen-
tos asiáticos e dois restaurantes: o Bistrô Tivoli 
e o Seen Restaurante & Bar – situado no 23º an-
dar do hotel com vista para a capital paulistana.

Entre seus diferenciais, o Tivoli Mofarrej 
São Paulo Hotel também disponibiliza para 
seus hóspedes a maior suíte presidencial da 
América Latina, com 750 metros quadrados.

Segundo o presidente da Anoreg/BR, Cláu-
dio Marçal Freire, o evento tem tudo para ser 
bem-sucedido. “Estamos com grandes expec-
tativas de que esse XX Congresso seja um su-
cesso. Teremos bons palestrantes, renomados, 
do mundo acadêmico e jurídico”, afirma.

Já a presidente da Anoreg/SP, Giselle Oliveira 
de Barros, acredita que os assuntos programa-
dos para serem discutidos no evento serão de 
extrema importância. “O Congresso será uma 
oportunidade ímpar de debater assuntos im-
pactantes para o futuro da atividade notarial e 
registral diante de um cenário de importantes 
mudanças e percepções da sociedade”, diz.
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