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

RECOMENDAÇÃO SINOREG-ES Nº 24/2019
ASSUNTO: Uniformização e padronização
da cobrança do ato de abertura do cartão
de firma nos tabelionatos de notas.

CONSIDERANDO a disparidade de entendimento existente pelos tabeliães de notas
em razão da cobrança dos emolumentos pela prática do ato de abertura de cartão de firma, em
especial, no que se refere à incidência ou não de digitalização do cartão de firma e documento
pessoal do usuário e, quantas digitalizações deveriam ser cobradas;
CONSIDERANDO a importância de uniformizar a regra a ser aplicada para todo o
Estado do Espírito Santo, firmando um norte que assegure previsibilidade e segurança jurídica,
sepultando as divergências existentes;
CONSIDERANDO o interesse dos usuários dos serviços notariais e de registro na
prudência dos atos e ritos que envolvam os relevantes serviços públicos prestados pelas
serventias extrajudiciais;
O SINDICATO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
SINOREG-ES – RECOMENDA, com a finalidade de padronizar o entendimento para fins de
cobrança do ato de abertura de cartão de firma nos tabelionatos de notas, que:


Devem compor a referida cobrança, os emolumentos previstos na Tabela 07, inciso III,
referente ao cartão de registro de firma e processamento de dados + o valor de
emolumentos previsto na Tabela 03, inciso VIII, referente ao número de digitalizações,
considerando digitalização do cartão de firma e do documento pessoal do usuário (por face).
Obs: Contabilizam-se ainda os valores destinados ao FUNEPJ, FUNCAD, FADESPES, FUNEMP
(fundos custeados pelo usuário) e mais a alíquota do ISS local, se houver.

Vitória/ES, 28 de junho de 2019.
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