SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
FUNDADO EM 1998– CNPJ – MF Nº. 02.510.599/0001-39
REGISTRO SINDICAL Nº 000.000.550.97713-9

Ofício Circular SINOREG nº 001/2022
Vitória/ES, 21 de junho de 2022.

Assunto: Ressarcimento das Certidões das Unidades Interligadas com opção de escolha.

Senhores Registradores,
O SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
SINOREG-ES, na qualidade de representante dos delegatários dos serviços notariais e de registro
capixaba, informa que:
- O sistema do SINOREG/ES encontrava-se em fase de adaptação para receber as certidões
realizadas nas Unidades Interligadas, em que uma serventia realiza o atendimento na maternidade
e outra serventia distinta lavra o registro, o que gera a necessidade de duas serventias receberem
por um único registro.
- Feito isso, já podem ser encaminhados ao SINOREG/ES os registros realizados nas
UNIDADES INTERLIGADAS de forma que, nos termos do Provimento 13 do CNJ em seu artigo 10,
§3º, o ressarcimento será feito da seguinte forma: 50% dos valores serão pagos à serventia
operadora da Unidade Interligada e 50% dos valores serão pagos à serventia que lavrou o registro
(de residência dos pais).
- Os Registradores Civis de Pessoas Naturais terão o prazo de 03 (três) meses, a contar da
data deste ofício, para encaminhar os registros lavrados que antecedem à presente comunicação,
e que se encontram na serventia aguardando a adaptação do sistema para realização de seu
ressarcimento, sob pena de não haver o devido ressarcimento após o prazo de 03 (três) meses.
- Os registros lavrados após este ofício passarão a ser encaminhados todo mês junto com o
relatório de atos gratuitos para ressarcimento, que as referidas serventias já nos encaminham.
- Os ressarcimentos dos registros realizados até esta data, serão efetuados a partir do mês
de Julho/2022, até os três meses subsequentes, seguindo o mesmo prazo de 03 (três) meses para
recebermos os registros passados.
- Ambas as serventias, tanto a detentora da unidade interligada, quanto a que recebeu o
referido registro para lavrar, deverão encaminhar as informações do referido registro, para cruzar
as informações.
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Por fim, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo se coloca à
disposição de seus associados para esclarecimentos.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
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DEUS
AMADO:784673
65749
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