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Brasília, 19 de fevereiro de 2019. 

 
Oficio nº 0219/2019 – Anoreg-BR 
 
 
À Sua Excelência o Senhor 
Ministro HUMBERTO MARTINS 
Corregedor Nacional de Justiça 
Brasília/DF 
 
 
Ref.: Regulamentação dos concursos de provimento das serventias notariais e de 
registro. 
 
 

Senhor Ministro, 
 
 

   Respeitosamente, apresentamos a Vossa Excelência, a título de 
colaboração, nossas modestas sugestões com vistas à regulamentação dos concursos 
de provimento dos cartórios extrajudiciais. 

 
   Preliminarmente, cumpre-nos destacar que a Constituição, § 3º, 
do art. 236, prevê concurso de provas e títulos apenas para o ingresso na atividade, 
isto é, quem nunca foi da atividade e nela quer ingressar. Mas, o mesmo dispositivo 
constitucional, respeita a modalidade do provimento das serventias notariais e de 
registros mediante concurso de remoção. A Constituição não exige concurso de provas 
e títulos para a remoção; essa modalidade de concurso só é exigida para o ingresso na 
atividade, reprise-se, de quem nunca pertenceu à atividade notarial e de registro e 
nela quer entrar. 
 
   Por outro lado, ao regular as atividades, a Lei nº 8.935/94, com a 
redação da Lei nº 10.506/02, estabeleceu que à remoção deve ser exigido tão somente 
concurso de títulos. 
 
   Desta forma, nem a Constituição e nem a Lei, exigem concurso de 
provas para a remoção de serventias, a Lei exige apenas concurso de títulos. 
  
   Com efeito, concurso de provas e títulos para a remoção de 
serventias é figura de concurso não prevista na Constituição e nem na Lei. 
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   Contudo, considerando que o interessado é provido apenas no 
cartório da especialidade para a qual ele foi aprovado, mediante concurso de provas e 
títulos, ele só pode se remover, mediante concurso de títulos, para a mesma 
especialidade ou natureza a que ele foi aprovado no concurso público de ingresso 
mediante provas e títulos.  
 
   Se o interessado pretender mudar para serventia de outra 
especialidade ou natureza, deve se inscrever no concurso público de provas e títulos, 
considerando que o ingresso na atividade notarial ou de registro ocorre numa 
determinada especialidade, para a qual o candidato foi aprovado no concurso público. 
 
   Logo, se a aprovação do interessado se deu apenas para uma 
determinada especialidade, i. é., no concurso de provas e títulos, apenas e tão somente 
para aquela especialidade é que ele está apto para se candidatar à remoção mediante 
o concurso de títulos. A matéria pertinente à serventia de registro civil, por exemplo, é 
totalmente diferente da matéria pertinente à serventia de registro de imóveis, 
protesto de títulos, registro de títulos e documentos, registro civil das pessoas 
jurídicas, notas, ou vice-versa. Não devendo, por amor à boa prestação dos serviços 
em face da especialização, um oficial de registro civil, por exemplo, se remover para 
uma serventia de protesto. 
 
   Poder-se-á indagar: mas se houver a prova de conhecimento? 
Mesmo assim, ele não poderia ser removido para outra especialidade, haja vista que 
seria um concurso interno entre titulares, não previsto na Constituição e nem na Lei, 
portanto, inconstitucional. 
 
   Em reforço destas colocações, constata-se na Lei Federal nº 
8.935/94, art. 5º, a subdivisão dos serviços notariais e de registros em sete 
especialidades ou naturezas. Sendo que o art. 26, da mesma lei veda o exercício das 
mesmas em regime de acumulação, salvo nos casos excetuados por ela própria no 
parágrafo do mesmo artigo.  
 
   Com efeito, para a correta aplicação da Lei nº 8.935/94, no que 
tange à separação das vagas (art. 16), as listas das serventias vagas devem ser 
organizadas por especialidade ou natureza. Com isso, cumprir-se-á o rito estabelecido 
na Lei, para que as vagas das serventias, por especialidade, serem sempre providas 
2/3 (dois terços) mediante concurso de provas e títulos, e 1/3 (um terço) por 
remoção, mediante concurso de títulos. 
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   A Lista única de serventias vagas, das diversas especialidades 
previstas no art. 5º da Lei nº 8.935/94, inviabiliza a aplicação do critério da separação 
das vagas para provimento, 2/3 (dois terços) mediante concurso público de provas e 
títulos (ingresso) e 1/3 (um terço) mediante concurso de títulos. 
 
   Lamentavelmente, tal fato já vem ocorrendo. A existência da lista 
única de serventias vagas, independentemente das especialidades ou naturezas 
notariais e de registros, por exemplo, acarretou no 1º concurso de provimento das 
serventias extrajudiciais da Capital de São Paulo, no qual 4 (quatro) serventias de 
protesto de títulos no mesmo concurso foram providas, ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, 
mediante o critério de concurso de provas e títulos (ingresso). Cerceou-se, desta 
forma, o direito de titulares da mesma especialidade de concorrerem à remoção a pelo 
menos uma delas, mediante concurso de títulos. Sendo que, se as lista das serventias 
vagas tivesse sido elaborada por especialidade ou natureza (art. 5º, c/c o art. 26 da Lei 
nº 8.935/94), pelo menos 1 (uma) dessas serventias teria sido provida mediante 
concurso de remoção. 
 

Tal fato se repete a cada concurso, inclusive está ocorrendo no 
11º concurso de São Paulo, onde todas as serventias de Registro de Imóveis vagas 
constam da lista para preenchimento apenas por concurso público de provas e títulos 
(ingresso). Não é justo que a vacância de uma serventia de outra especialidade, mude 
o critério do preenchimento de uma serventia vaga da mesma especialidade, pelo de 
remoção para ingresso por concurso público de provas e títulos, em prejuízo daquele 
que já é da atividade, que nela ingressou mediante concurso público de provas de 
títulos há mais de dois anos, portanto muito mais especializado, e em benefício 
daquele que nela ainda pretende ingressar e sem nenhuma especialização ainda. 
 
   A matéria das provas exigidas é outra questão que deve ser 
levada em consideração na regulamentação dos concursos de provimento das 
serventias notariais e de registro.  
 

Ressalte-se que a este respeito, a Lei prevê a possibilidade de 
participação no concurso de candidatos não bacharéis em direito, mas que trabalhem 
há mais de 10 anos em serviço notarial ou de registro (art. 15, § 2º, da Lei nº 
8.935/94). Isto é, a Lei garante a isonomia do não bacharel, mas que atua em serventia 
notarial e de registro há mais de dez anos, com o bacharel em Direito. Logo, as 
matérias e questões das provas devem ser no sentido de exigir dos candidatos 
bacharéis ou não, conhecimento técnico e jurídico apenas e tão somente da natureza 
da serventia em concurso.  
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O não bacharel em Direito pode não conhecer de Direito Penal, 
Processual Penal, Constitucional, Internacional etc, mas pode ser profundo 
conhecedor da matéria da natureza serventia vaga em concurso, registro civil, 
protesto, notas, registro de imóveis, registro de títulos ou documentos e civil da 
pessoa jurídica, e de registro de distribuição, que nada tem a ver com as mencionadas 
matérias de Direito. Portanto, as questões da prova, contemplando apenas matérias de 
Direito, fere de morte o direito constitucional à isonomia do não bacharel em Direito, 
assegurado pela Lei 8.935/94, art. 15, § 2º. 

 
   Assim, para garantia do direito à isonomia da igualdade de 
condições entre os candidatos inscritos, os bacharéis em Direito e os não bacharéis, 
mas que são funcionários das serventias extrajudiciais há mais de 10 (dez) anos, 
portanto equiparados à Lei aos bacharéis em Direito, as matérias das provas devem 
versar EXCLUSIVAMENTE sobre a natureza da serventia vaga em concurso, 
principalmente na primeira prova, a eliminatória. Nas fases seguintes das provas e 
práticas, é que se poderia exigir conhecimento de noções elementares de direito, 
gerais e da língua portuguesa. Se adotado esse critério, estar-se-á de fato fazendo 
justiça ao não bacharel em direito, mas funcionário de serventia extrajudicial há 10 
(dez) anos, equiparados aos bacharéis em Direito pela Lei, dando-lhes chances e 
igualdade de condições de ser aprovado no concurso. 
   O contrário, como vem sendo adotado, ou seja, de matérias 
eminentemente de direito, e pouca matéria pertinente à natureza da serventia, está, 
indiretamente, alijando o direito dos antigos funcionários das serventias de 
participação, até o fim, dos concursos, prejudicando, sobremaneira o provimento das 
pequenas serventias não escolhidas, renegadas, pelos bacharéis em Direito aprovados 
nos concursos.   
 
   Outras questões que devem ser consideradas, data máxima vênia, 
dizem respeito à experiência e a especialização na atividade. Ninguém poderia 
ingressar na atividade notarial ou de registro sem ter a mínima experiência na 
atividade. Como experiência, deveria ser exigido um tempo mínimo de serviço 
prestado do candidato à serventia da natureza colocada no edital do concurso. Se 
nunca tiver trabalhado, mas aprovado no concurso, deveria o candidato passar por um 
estágio probatório de no mínimo dois anos, na serventia pretendida pelo candidato. 
 
   Desta forma, para recrutamento dos candidatos mais experientes 
e com maior especialização nas respectivas especialidades das serventias vagas, teria 
que ser computado, como avaliação de títulos, também o tempo de serviço e de 
experiência em serventia notarial ou de registro. O tempo de serviço em outras 
atividades da carreira jurídica é importante, mas mais importante é o tempo de 
serviço na carreira notarial e de registro. 
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   Alguém poderia alegar que não há carreira na atividade. Ledo 
engano, data máxima vênia, pois, a carreira notarial e de registro está compreendida 
no próprio artigo 236 da Constituição Federal, ao dispor sobre o ingresso, provimento 
e a remoção. Vejamos. 
 
   Já dissemos aqui que o ingresso na atividade depende de 
aprovação em concurso público de provas e títulos. As serventias, em cada unidade da 
Federação, poderiam ter a mesma classificação das Comarcas para fins da Organização 
Judiciária, 1ª. classe ou inicial, 2ª. classe ou intermediária e 3ª. classe ou final. Como 
ocorre na magistratura, aprovado no concurso, o magistrado ingressa como juiz na 
classe inicial, e depois dos anos vai galgando experiência e sendo promovido para as 
classes superiores. 

 
Assim organizadas as serventias em classes em cada unidade 

Federativa, o ingresso ou início na atividade pode se dar na primeira classe ou classe 
inicial, e depois de dois anos na atividade, com mais experiência e mais 
experimentados, os ingressados poderiam se submeter à remoção para serventia de 
mesma natureza de mesma classe ou de classe superior mediante concursos de títulos. 

 
Os concursos seriam abertos: em primeiro lugar, para remoção 

para serventia de mesma natureza e classe, mediante concurso de títulos; segundo, 
para remoção para serventia de mesma natureza mas de classe superior, mediante 
concurso de títulos, e; finalmente, terceiro, para provimento, mediante concurso 
público de provas e títulos, das serventias de primeira ou classe inicial, e das classes 
superiores que não foram providas nos concursos de remoção. 

 
Assim, os concursos seriam muito mais céleres, as serventias 

mais complexas seriam providas por titulares cada vez mais experientes na atividade, 
e acabariam os problemas hoje enfrentados pelos Tribunais de Justiça de não 
conseguirem bacharéis, mestres e doutores em Direito para prover as pequenas 
serventias. 

 
Todavia, a Lei 8.935/94 teria que ser alterada para a implantação 

dos provimentos mediante carreira conforme supra exposto, pois, ela estabelece o 
provimento das vagas 2/3 (dois terços) por concurso público de provas e títulos, e 
1/3 (um terço) por remoção mediante concurso de títulos. 

 
No entanto, mesmo seguindo as regras atuais, se as listas das 

serventias e o critério de separação das vagas, 2/3 (dois terços) por ingresso, mas 
mediante questões das provas com matérias específicas das naturezas das serventias, 
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e 1/3 por remoção, separadas e abertas por natureza de serventia, mas realizada 
apenas por concurso de títulos, e para serventia de mesma natureza, CERTAMENTE os 
concursos nas Unidades Federativas ganhariam em celeridade, os candidatos 
recrutados e aprovados seriam muito mais especializados, não sobrariam sem 
provimento as pequenas serventias, e ainda haveriam muito mais vagas para o 
provimento por ingresso mediante concurso público de provas e títulos, isto é, as 
vagas remanescentes do concurso de remoção mais os 2/3 (dois terços) das vagas 
separadas para provimento mediante concurso público de provas e títulos. 
 
   Em face do exposto, pedindo vênia pela apresentação das 
presentes sugestões, que consideramos de extrema importância à regulamentação dos 
concursos de provimento das serventias extrajudiciais, com vistas, especialmente, à 
maior capacitação dos profissionais da área e à melhor qualidade e eficiência na 
prestação dos serviços notariais e de registros ao público usuário. 
 
    Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência os protestos da mais alta estima e elevada consideração. 

 
 

 
Cláudio Marçal Freire 
            Presidente 
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Conselho Nacional de Justiça 
 

RESOLUÇÃO n. .., de ................... de 20... 
Dispõe sobre o provimento das serventias notariais e de registros,  
e minuta de edital. 
 
Considerando ... 
 
RESOLVE 
 

Artigo 1º - O provimento da titularidade da delegação de serventia notarial ou 
de registro far-se-á mediante concurso público de provas e títulos e de 
remoção, nos termos do § 3º do artigo 236 da Constituição Federal e do artigo 
16 da Lei nº 8.935 de 18 de novembro de 1994, com a redação da Lei nº 
10.506 de 9 de julho de 2002. 
 

§ 1º - Os Concursos serão realizado pelo Poder Judiciário, devendo a 
Comissão Examinadora ser composta por um Desembargador, que será seu 
Presidente, por três Juízes de Direito, um Membro do Ministério Público, um 
Advogado, um Notário e um Registrador, cujos nomes constarão do edital. 
 
§ 2º - O Desembargador, os Juízes e os respectivos Notário e Registrador 
serão designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, devendo a 
designação do notário e do registrador atender à indicação de entidade 
representativa de âmbito estadual ou do Distrito Federal de notários e 
registradores e os indicados, sempre que possível, serem titulares de 
delegação idênticas às das naturezas das serventias vagas em concurso 
constantes do edital, depois de aprovados os nomes pelo Pleno ou pelo órgão 
Especial do Tribunal de Justiça. 
 
§ 3º - O Membro do Ministério Público e o Advogado serão indicados, 
respectivamente, pelo Procurador Geral de Justiça e pelo Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Secção local. 
 
§ 4º - É vedada mais de uma recondução consecutiva de membros da 
Comissão. 
 
§ 5º. Aplica-se à composição da Comissão Examinadora o disposto nos arts. 
134 e 135 do Código de Processo Civil quanto aos candidatos inscritos no 
concurso. 
 
§ 6º. Competem à Comissão Examinadora do Concurso a confecção, aplicação 
e correção das provas, a apreciação dos recursos, a classificação dos 
candidatos e demais tarefas para execução do concurso, podendo delegar o 
auxílio operacional a instituições especializadas. 
 
§ 7º - Constará do edital o nome dos integrantes das instituições 
especializadas que participarão do auxílio operacional. 
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Artigo 2º - Os concursos serão realizados para todas as serventias que se 
vagaram nos últimos seis meses à da primeira publicação do edital (§ 3º do art. 
236).  
  
§ 1º. Os concursos serão concluídos impreterivelmente, antes do prazo para 
abertura dos concursos seguintes. O prazo será contado da primeira 
publicação do respectivo edital de abertura do concurso, sob pena de apuração 
de responsabilidade funcional. 
 
§ 2º. Os Tribunais dos Estados, e o do Distrito Federal e Territórios publicarão, 
no primeiro dia útil imediato, a vacância da serventia, especificando a data da 
morte, da aposentadoria, da invalidez, da apresentação da renúncia, inclusive 
para fins de remoção, ou da decisão final que impôs a perda da elegação 
(artigo 39, V e VI da Lei n. 8.935/1994). 
 
Artigo 3º - O preenchimento de 2/3 (dois terços) das serventias vagas far-se-á 
por concurso público, de provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos 
que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 
8.935/94, e àqueles que tenham ingressado na atividade em serventia de 
natureza distinta da do concurso; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das 
serventias vagas far-se-á por remoção mediante concurso de títulos, com a 
participação exclusiva daqueles que já estejam exercendo a titularidade de 
delegação de serventia que tenha a mesma natureza da que eles tenham sido 
aprovados em concurso público de provas e títulos, em qualquer localidade da 
unidade da federação da do concurso, por mais de dois anos, na forma do 
artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação do primeiro edital 
de abertura do concurso. 
 
Artigo 5º - O edital do concurso será publicado por três dias consecutivos no 
Diário Oficial e disporá sobre a forma de realização das provas, que incluirão 
exame seletivo objetivo, exame escrito e prático, exame de personalidade e 
análise avaliação dos títulos. 
 
§ 1º O edital somente poderá ser impugnado no prazo de 15 dias da sua 
primeira publicação. 
 
§ 2º A prova seletiva, será composta de questões de múltipla escolha, que 
comprendam: 
 
I – dez por cento de matéria de Direito Geral;  
II – dez por cento de conhecimento geral; 
III – setenta por cento de matéria específica da natureza da serventia em 
concurso. 
 
§ 3º A prova escrita e prática, deverá exigir conhecimento do candidato, 
mediante resposta dissertativa, às questões teóricas, e a elaboração de peças 
práticas, exclusivamente, da natureza da serventia em concurso. 
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§ 4º As provas deverão ser ministradas de forma a que a identificação dos 
candidatos pelos inspetores das salas e os membros da banca examinadora só 
sejam conhecidas depois da publicação do resultado no Diário Oficial.  
 
§ 5º Cada prova terá seu lacre individual devidamente numerado, do qual será 
dado no ato idêntico recibo para o candidato, os quais serão abertos em 
sessão pública pelos membros da Banca Examinadora e, nesse mesmo ato, 
antes do inicio das correções, serão anuladas as provas que contenham 
qualquer sinal aparente, alheio às respectivas questões, que possa sugerir a 
identificação do candidato a qualquer um dos membros da Banca.               
 
 
 
Artigo 6º - O edital indicará as matérias das provas a serem realizadas. 
 
Artigo 7º - O Tribunal de Justiça disponibilizará para todos os candidatos os 
dados disponíveis sobre a receita, despesas, encargos e dívidas das serventias 
colocadas em concurso; 
 
Artigo 8º – São requisitos para inscrição no concurso público de provas e 
títulos, de provimento inicial, que o candidato preencha os seguintes requisitos: 
 
I - nacionalidade brasileira; 
 
II - capacidade civil; 
 
III - quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
 
IV - ser bacharel em direito, com diploma registrado, ou ter exercido, por dez 
anos, completados antes da publicação do primeiro edital, função em serviços 
notariais ou de registros; 
 
V - comprovar conduta condigna para o exercício da atividade delegada. 
 
§ 1º - Constará do edital a relação dos documentos destinados à comprovação 
do preenchimento dos requisitos acima enumerados. 
 
§ 2º - Deverão obrigatoriamente ser apresentadas certidões dos distribuidores 
Cíveis e Criminais, da Justiça Estadual e Federal, bem como de protesto, 
emitidas nos locais em que o candidato manteve domicilio nos últimos 10 (dez) 
anos.  
 

Artigo 9º - Os Valores conferidos aos títulos serão especificados no edital.  
 
Artigo 10º - Os títulos deverão ser apresentados na oportunidade indicada no 
edital. 
 
Artigo 11 - A classificação dos candidatos observará os seguintes critérios: 
I - as provas terão peso 8 (oito) e os títulos peso 2 (dois); 
II - os títulos terão valor máximo de 10 (dez) pontos; 
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§ 1º - Será considerado habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, nota 
final cinco; 
§ 2º - A nota final será obtida pela soma das notas e pontos, multiplicados por 
seus respectivos pesos e divididos por dez; 
§ 3º - Havendo empate na classificação, decidir-se-á pelos seguintes critérios: 
1 - a maior nota no conjunto das provas ou, sucessivamente, na prova escrita e 
prática, na prova objetiva e na prova oral; 
2 - mais idade; 
Artigo 12 - Publicado o resultado do concurso, os candidatos escolherão, pela 
ordem de classificação, as delegações vagas que constavam do respectivo 
edital, vedada a inclusão de novas vagas após a publicação do edital. 
Parágrafo único, as vagas remanescentes do concurso de títulos à remoção,  
poderão ser providas pelos candidatos ao concurso de público de provas e 
títulos de ingresso ou de serventia de outra natureza.    
Artigo 13 - Das decisões que indeferirem inscrição ou classificarem candidatos 
caberá recurso ao pleno, órgão especial ou órgão por ele designado, no prazo 
de 05 (cinco) dias, contados da publicação do respectivo ato no Diário Oficial. 
Nos recursos referentes à classificação dos candidatos, será assegurado o 
sigilo da identificação destes. 
Artigo 14 - Encerrado o concurso, o Presidente do Tribunal de Justiça expedirá 
ato outorgando a delegação. 
Artigo 15 - A investidura na delegação, perante a Corregedoria Geral da 
Justiça, dar-se-á em 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, uma única 
vez. 
Parágrafo único. Não ocorrendo a investidura no prazo marcado, será tornada 
sem efeito a outorga da delegação, por ato do Presidente do Tribunal de 
Justiça. 
Artigo 16 - O exercício da atividade notarial ou de registro terá inicio dentro de 
30 (trinta) dias, contados da investidura. 
§ 1º - É competente para dar exercício ao delegado o Corregedor Geral de 
Justiça do Estado ou do Distrito Federal, ou magistrado por ele designado. 
§ 2º - Se o exercício não ocorrer no prazo legal, o ato de delegação do serviço 
será declarado sem efeito pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 
Artigo 17 - Os concursos em andamento, na data da publicação da presente 
resolução, serão concluídos, com outorga das delegações, no prazo máximo 
de seis meses da data desta resolução, sob pena de apuração de 
responsabilidade funcional. 
Artigo 18 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação em 
sessão pública de julgamento pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, e, 
ressalvado o disposto no artigo anterior, não se aplica aos concursos cujos 
editais de abertura já estavam publicados por ocasião de sua aprovação. 
 
Brasília, .................................................. 
Ministro ......................................................... 
Presidente 
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Minuta do edital 
 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE 
DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE ... 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 
 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de..., no âmbito de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no artigo 236, § 3º, da Constituição 
Federal e as Resoluções n. x e x do Conselho Nacional de Justiça, torna 
pública a abertura de inscrições para o ... Concurso Público de Provas e Títulos 
para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado.... 
 
1. COMISSÃO DE CONCURSO 
1.1. A Comissão de Concurso é composta pelo Desembargador... , que a 
preside; pelos Juízes de Direito, Doutores; pelo Doutor..., representante do 
Ministério Público; pelo..., representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 
pelo Doutor..., Registrador e pelo Doutor..., Tabelião. 
 
2. OUTORGA DAS DELEGAÇÕES 
2.1. A outorga das Delegações, em ambos os critérios de ingresso na 
titularidade do serviço (provimento e remoção), far-se-á rigorosamente de 
acordo com os princípios definidos para o preenchimento das vagas pelo artigo 
236, §3º, da Constituição Federal, cujo teor se transcreve: “O ingresso na 
atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e 
títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de 
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” 
2.1.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a provimento 
que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei 
Federal nº 8.935/94. Um terço das vagas será destinado a candidatos a 
remoção, que já exerçam titularidade de registro ou notarial na unidade da 
federação responsável pelo concurso e atendam aos requisitos legais previstos 
no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94. 
2.1.3. As serventias ofertadas no Edital serão ordenadas cronologicamente 
pela data de vacância, decorrente da extinção da delegação prevista no artigo 
39 da Lei nº 8.935/94, e se houver empate ou não for caso de vacância, pela 
data de criação do serviço. Persistindo o empate, nos casos em que ambas as 
vacâncias tenham ocorrido na mesma data, e também forem da mesma data a 
criação dessas serventias, o desempate se dará por meio de sorteio público, 
com prévia publicação de editais para conhecimento geral dos interessados, a 
fim de que possam acompanhar o ato. 
2.1.4 As pessoas com deficiência poderão concorrer às serventias 
especialmente reservadas aos candidatos com deficiência, que totalizarão 5% 
(cinco por cento) das serventias oferecidas no Edital. A cada vinte vagas o 
edital reservará uma para provimento pelos portadores de necessidades 
especiais e indicará a data e local de realização de sorteio público das 
serventias destinadas a estes candidatos, dentre todas as serventias 
oferecidas no concurso. 
2.1.4.1 Uma vez reservadas as serventias que serão ofertadas aos candidatos 
portadores de necessidades especiais, na forma do item 2.1.3, todas as demais 
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serventias serão ofertadas àqueles que preencherem os requisitos legais para 
ingresso ou remoção. 
2.1.4.2 O candidato portador de necessidades especiais aprovado será 
classificado em lista geral de todos os candidatos e em lista específica de 
candidatos portadores das necessidades que concorrem às serventias 
reservadas, e quando da realização da audiência pública de escolha das 
serventias, todos eles serão chamados a escolher, obedecendo-se a rigorosa 
ordem de classificação final. 
2.1.4.3 A escolha pelo portador de necessidade especial de vaga destinada 
aos candidatos em geral implicará em imediata renúncia de sua inclusão na 
lista dos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de necessidades 
especiais 2.1.4.4 As serventias ofertadas aos candidatos portadores de 
necessidades especiais, que não forem providas por falta de candidato 
portador de necessidades especiais, por falta de escolha ou outro motivo, 
poderão ser providas pelos demais candidatos, observada a ordem de 
classificação.  
2.1.4.5 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: 
a) Declarar-se portador de deficiência na ficha de inscrição, em campo 
específico; 
b) encaminhar laudo médico original, emitido por órgão oficial, atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao Código 
correspondente da classificação internacional de doenças (CID-10), bem como 
a provável causa da deficiência, na forma do disposto no subitem 2.1.5;  
c) estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e das 
condições necessárias para a realização das provas. 
2.1.5. O candidato portador de deficiência deverá encaminhar o laudo médico 
original a que se refere a alínea “b” supra para a entidade responsável pela 
organização do concurso, no período de inscrição. 
2.1.5.1. O fornecimento do laudo médico original é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. 
2.1.6. O candidato portador de deficiência, que necessitar de prova em braile 
ou ampliada, ou ainda de condição especial para a realização da prova, deverá 
encaminhar requerimento, no período das inscrições, à entidade responsável 
pela organização do concurso, especificando o tipo de necessidade. Se não o 
fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições 
propiciadas aos demais candidatos. 
2.1.7. Do Processo nº consta a lista geral das Delegações vagas, publicada no 
Comunicado nº..., respeitada a anterioridade de vacância e observados os 
critérios de outorga estabelecidos pela Lei Federal nº 8.935/94, e que 
compreenderá a outorga das seguintes Delegações:  
 
PARA PROVIMENTO: 
... 
PARA REMOÇÃO: 
... 
3. INSCRIÇÕES 
3.1. O Concurso compreende a inscrição para ambos os critérios de ingresso 
(inicial ou provimento de serventia de outra natureza) e remoção, e os 
candidatos poderão se inscrever em uma ou ambas opções, que seguem, 
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compreendendo a inscrição, em cada opção, a totalidade das Delegações nela 
agrupadas: 
a) Provimento para: 
b) Remoção para: 
3.1.1. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste edital, no disposto no artigo 236, § 3º, da 
Constituição Federal e na Lei nº 8.935/94. 
3.1.2. As inscrições serão efetuadas no período de ... a..., correspondendo a 
R$ (... reais) o valor de cada inscrição. 
3.1.3. Não haverá devolução da importância paga, e eventual isenção total ou 
parcial será concedida àqueles que, a critério da comissão examinadora, 
demonstrarem hipossuficiência econômica. O candidato que não efetivar a 
inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou 
plena, conforme o caso, terá o pedido de inscrição invalidado. 
3.1.4. As inscrições deverão ser efetuadas na rua .... O pagamento da taxa 
correspondente deverá ser realizado, em qualquer agência da rede bancária, 
até o dia ..... 
3.1.4.1. Para o pagamento da taxa de inscrição só poderá ser utilizado o boleto 
bancário impresso pela mesma via e gerado na inscrição, até a data-limite do 
encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.  
3.1.5. No ato da inscrição, o candidato, obrigatoriamente, apontará, em uma 
única ficha de inscrição, quais as opções de sua escolha, quanto aos dois 
critérios de ingresso (provimento e/ou remoção). 
3.1.6. As informações prestadas na ficha e no requerimento de inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Comissão de Concurso a 
faculdade de excluir aquele que os preencher com dados incorretos, rasurados 
ou que prestar informações inverídicas, ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste edital. Verificada qualquer destas hipóteses, 
será cancelada a inscrição do candidato, sendo, em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e exames, e 
ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
3.1.6. 1. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem 
como pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na 
ficha e no requerimento de inscrição. 
3.1.6.2. Estas informações compreendem: 
a. No caso de inscrição para vaga de provimento: estar o candidato habilitado 
através de Certificado de conclusão do curso de Bacharel em Direito, ou 
certificado de conclusão – (colação de grau) por faculdade oficial ou 
reconhecida, até a data da outorga (Súmula 266/STJ); ou de que exerceu, por 
10 (dez) anos completos, até a data da inscrição, função em serviço notarial ou 
de registro.  
b. No caso de inscrição para vaga de remoção: exercer o candidato, por mais 
de 2 (dois) anos, até a data da inscrição, a titularidade de atividade notarial ou 
de registro. 
3.1.6.3. Os documentos comprobatórios do preenchimento de tais requisitos, 
bem como os referidos no item 4, exceto quanto a escolaridade (Súmula 
266/STJ), serão apresentados apenas pelos aprovados na Prova Escrita e 
Prática, em até 15 (quinze) dias, contados da divulgação dos aprovados, 
prorrogáveis a critério da Comissão de Concurso, e poderão ser retirados pelos 
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candidatos desistentes ou não aprovados, no prazo de 180 dias após a 
divulgação do resultado final do concurso, findo o qual serão destruídos.  
3.1.7. O candidato portador de deficiência física que necessitar de prova 
especial deverá solicitá-la, até o término do prazo de inscrição, por 
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão, instruído de atestado 
médico. O requerimento deverá ser protocolizado na ... O candidato que não o 
fizer até o término das inscrições não terá a prova especial preparada. 
3.1.8. Até 15 (quinze) dias após o encerramento das inscrições, será publicada, 
no Diário Oficial, a relação dos inscritos e das inscrições indeferidas. 
 
4. REQUISITOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES 
4.1. No prazo indicado no item 3.1.6.3, o candidato deverá comprovar ou 
apresentar: 
4.1.1. Para o concurso de provimento: 
a) Identificação do estado civil e nacionalidade brasileira (certidão de 
nascimento ou de casamento, atualizada, ou título de cidadania); 
b) Exercício pleno de direitos civis e políticos; 
c) Quitação com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino; 
d) Aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, por meio 
de órgão médico oficial; 
e) Inexistência de antecedentes criminais ou civis incompatíveis com a outorga 
da Delegação, mediante a apresentação de certidão dos distribuidores civil e 
criminal (10 anos), da Justiça Federal e Estadual, bem como de protestos de 
títulos (05 anos), expedidas nos locais em que o candidato manteve domicílio 
nos últimos dez anos; 
f) Certificado de conclusão do curso de bacharel em Direito, ou certificado de 
conclusão – (colação de grau), por instituição de ensino superior oficial ou 
devidamente reconhecida pelo MEC, até a data da outorga (Súmula 266/STJ); 
ou certidão do exercício, por dez anos, completados até a data da inscrição, de 
função em serviço notarial ou de registro. 
4.1.2. Para o concurso de remoção: 
a) Certidão de que cumpre o requisito previsto no artigo 17 da Lei Federal nº 
8.935/94. 
 
5. DAS PROVAS 
5.1. O concurso de ingresso (inicial ou de provimento de serventia de outra 
natureza) compreenderá as seguintes fases: 
5.1.1. Prova objetiva de Seleção; 
5.1.2. Prova Escrita e Prática; 
5.1.3. Exame de personalidade; e 
5.1.4. Exame de Títulos. 
5.2. A Prova de Seleção terá caráter eliminatório. As demais terão caráter 
eliminatório e classificatório, e o Exame de Títulos, apenas classificatório.  
5.3. As provas versarão sobre as seguintes disciplinas e matérias:  
a) 2º A prova objetiva de seleção versará questões de múltipla escolha, que 
comprendam: 
 
I – dez por cento de matéria de Direito Geral;  
II – dez por cento de conhecimento geral; 
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III – setenta por cento de matéria específica da natureza da serventia em 
concurso. 
 
b)  3º A prova escrita e prática, deverá exigir conhecimento do candidato, 
mediante resposta dissertativa, às questões teóricas, e a elaboração de peças 
práticas, exclusivamente, da natureza da serventia em concurso;  
 
5.4. O domínio da Língua Portuguesa será avaliado em todas as fases e provas 
do concurso, exceto na prova objetiva. 
5.5. A Prova objetiva de seleção consistirá em questões de múltipla escolha 
sobre cada uma das disciplinas referidas, não sendo permitida a consulta a 
livros, anotações ou comentários de qualquer natureza. A folha definitiva de 
respostas será assinada pelo candidato em cartão numerado e destacável, de 
modo a não o identificar. 
5.5.1. A Prova de Seleção será distinta, e todas as questões terão o mesmo 
valor. 
5.5.2. Ao final da Prova de Seleção, o caderno de questões poderá ser levado 
pelo candidato, desde que aguarde no recinto o transcurso do prazo 
mencionado no item 6.4 deste edital. 
5.5.3. Somente serão considerados habilitados e convocados para a Prova 
Escrita e Prática os que alcançarem maior pontuação, incluídos os empatados 
na última colocação, dentro da proporção de 08 (oito) candidatos por vaga, em 
cada opção de inscrição. 
5.5.4. Os não habilitados poderão obter o resultado da Prova de Seleção, 
mediante requerimento dirigido à Comissão de Concurso. 
5.6. A Prova Escrita e Prática consistirá numa dissertação e na elaboração de 
peça prática, além de questões discursivas. 
5.6.1. Será permitida, na Prova Escrita e Prática, a consulta à legislação não 
comentada ou anotada, vedada a utilização de obras que contenham 
formulários, modelos e anotações pessoais, inclusive apostilas. 
5.6.2. Qualquer prova que contiver algum dado que permita a identificação do 
candidato será anulada. 
5.6.3. Somente serão considerados habilitados para a Prova Oral os 
candidatos 
que obtiverem na Prova Escrita e Prática nota igual ou superior a 5,0 (cinco). 
5.6.4. A Prova Escrita e Prática valerá 10 (dez) pontos e terá peso 04 (quatro). 
5.6.5. Os candidatos aprovados na Prova Escrita e Prática terão que 
comprovar os requisitos enumerados no item 4 e apresentar 02 (duas) 
fotografias de data recente, 3x4 cm, e currículo, no prazo do item 3.1.6.3. 
5.6.6. Os candidatos residentes em outros Estados, ou que tenham residido, 
estudado ou trabalhado fora do Estado de realização do concurso após os 
dezoito anos de idade, também apresentarão, na mesma oportunidade, 
certidões de distribuidores cíveis e criminais (abrangendo o período de 10 
anos), e protestos (05 anos), das comarcas que indicarem, bem como da 
Justiça Federal, Justiça Militar Federal e Estadual e da Polícia Civil, Federal e 
Estadual. 
5.6.7. O candidato indicará, também, no prazo do item 3.1.6.3, fontes de 
referência a seu respeito, oferecendo nome, cargo e endereço completos, com 
CEP e telefone. 

Num. 3559138 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 19/02/2019 18:28:12
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19021918281246600000003215405
Número do documento: 19021918281246600000003215405



5.6.8. O candidato habilitado na Prova Prática e Escrita, para a Prova Oral será 
submetido a exames de personalidade, compreendidos o psicotécnico e o 
neuropsiquiátrico, na forma que a Comissão de Concurso estabelecer. 
5.6.9. O candidato será convocado para os exames, mediante publicação no 
Diário da Justiça, implicando exclusão do concurso o não comparecimento a 
qualquer deles. 
5.6.10. Os resultados desses exames serão remetidos, em caráter sigiloso, 
diretamente à Comissão de Concurso. 
5.6.11. Os exames previstos no item 5.6.8.,  As provas orais realizar-se-ão de 
acordo com normas que serão fixadas pela Comissão de Concurso em até 02 
(dois) dias úteis após a divulgação da relação dos habilitados na Prova Escrita 
e Prática. 
5.6.12. Na Prova Oral, será permitida, durante a argüição, a consulta a textos 
de lei, disponibilizados pela Comissão de Concurso, sem anotações ou 
comentários de qualquer natureza, preservada em qualquer hipótese a 
incomunicabilidade entre os candidatos. 
5.6.13. Decorridos 05 (cinco) dias da publicação da lista dos candidatos 
habilitados na Prova Escrita e Prática, far-se-á sorteio público para definir a 
ordem de argüição na Prova Oral. 
5.6.14. A Prova Oral valerá 10 (dez) pontos e terá peso 04 (quatro). 
5.6.15. O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 5,0 na Prova Oral 
será considerado reprovado. 
 
6. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
6.1. Todas as provas serão aplicadas na capital da unidade da federação 
responsável pelo concurso, em datas, locais e horários publicados no Diário da 
Justiça. 
6.2. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, vedado seu 
ingresso, em qualquer hipótese, após o fechamento dos portões, munido de: 
a) Caneta (tinta azul ou preta); 
b) Comprovante de inscrição; 
c) Original da cédula de identidade, ou original da carteira de exercício 
profissional emitida pelos Órgãos criados por Lei Federal, nos termos da Lei 
6.206/75 (OAB, CRE, CRC, CRA, CREA, etc.), ou original da Carteira Nacional 
de Habilitação instituída pela Lei nº 9.503/97 (com foto). 
6.2.1. Será exigida, para a participação nas provas, a apresentação do original 
dos documentos acima referidos, não sendo aceitas cópias, ainda que 
autenticadas.  
6.2.2. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do candidato. 
6.2.3. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos (como 
crachás, identidade funcional, título de eleitor, carteira nacional de habilitação 
sem fotografia, etc.), diferentes dos estabelecidos. 
6.2.4. Durante as provas, não será admitida comunicação entre os candidatos 
ou destes com qualquer pessoa, nem a utilização de máquinas calculadoras e 
agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, ‘Pager’, I-Pod, gravador 
ou qualquer outro receptor de mensagens. 
6.2.5. As folhas de respostas só poderão ser assinaladas pelos próprios 
candidatos, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros. 
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6.2.6. Não haverá segunda chamada para as provas, nem sua realização fora 
da data, horário, cidade e locais predeterminados. 
6.2.7. Questões não respondidas, questões com duas ou mais alternativas 
assinaladas e questões rasuradas serão desconsideradas. 
6.3. Ao terminar a prova, o candidato que não atender às determinações dos 
itens 5.5.2 e 6.4., deste edital, deverá entregar, ao fiscal de sala, a folha de 
respostas e o caderno de questões. 
6.4. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão retirar-se do 
recinto onde se realiza a prova, depois de transcorridas duas horas de sua 
duração, sendo obrigatória a permanência dos 03 (três) últimos candidatos de 
cada sala, até que o derradeiro deles entregue sua prova. 
6.5. As provas de seleção e escrita e prática, que não admitirão revisão, serão 
assinadas pelo candidato por meio de cartão numerado e destacável, de modo 
a não as identificar. 
 
7. TÍTULOS 
7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), 
observado o seguinte: 
I - exercício da advocacia, de delegação notarial e de registro ou cargo, 
emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de 
três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0); 
II – exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por 
um mínimo de dez anos até a data da publicação do primeiro edital do 
concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0) 
III - exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo período mínimo de 5 
(cinco) anos: 
a) mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo seletivo 
público de provas e/ou títulos (1,5);  
b) mediante admissão no corpo docente sem concurso ou processo seletivo 
público de provas e/ou títulos (1,0); 
IV - diplomas em Cursos de Pós-Graduação:  
a) Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou 
Humanas (1,0); 
b) Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou 
Humanas (0,75); 
c) Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com 
carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação 
haja considerado monografia de final de curso (0,5); 
VI – exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, por ao menos 16 horas mensais, 
das atribuições de conciliador voluntário em unidades judiciárias, ou na 
prestação de assistência jurídica voluntária (0,5);  
VII - Período igual a 3 (três) eleições, contado uma só vez, de serviço prestado, 
em qualquer condição, à Justiça Eleitoral (0,5). Nas eleições com dois turnos, 
considerar-se-á um único período, ainda que haja prestação de serviços em 
ambos. 
§ 1º As pontuações previstas nos itens I e II não poderão ser contadas de 
forma cumulativa. 
§ 2º Os títulos somarão no máximo dez pontos, desprezando-se a pontuação 
superior. 
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7.2. Os critérios de pontuação acima referidos aplicam-se, no que for cabível, 
ao concurso de remoção. 
7.3. A convocação para apresentação de títulos far-se-á por publicação no 
Diário da Justiça Eletrônico. 
 
8. PESQUISA SOBRE A PERSONALIDADE DO CANDIDATO 
8.1. A Comissão de Concurso reserva-se o direito de solicitar ou requisitar, de 
quaisquer fontes, informações sigilosas, escritas ou verbais, relativas à 
personalidade e à vida pregressa do candidato. Cabe à comissão , no prazo de 
10 (dez) dias anteriores aos exames do item 5.6.8, à prova oral, fundamentar a 
recusa de qualquer dos candidatos, dando a estes ciência pessoal e 
reservadamente. 
8.2. O Prova Oral e a Exame de Personalidade será realizado após a vinda das 
informações e certidões sobre o candidato, a critério da Comissão de 
Concurso, bem como, depois de aplicados os testes referidos no item 5.6.8. 
 
9. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
9.1. A nota final do candidato será a média ponderada das notas das provas e 
dos 
pontos dos títulos, de acordo com a seguinte fórmula: 
NF = [(P1X4) + (P2X4) + (TX2)] / 10 
onde: 
NF = Nota Final 
P1 = Prova Escrita e Prática 
P2 = Prova Oral Exames de personalidade 
T = Títulos 
9.2. A classificação será feita segundo a ordem decrescente da nota final, 
considerado aprovado o candidato que alcançar a média igual ou superior a 5,0 
(cinco). 
9.3. Em caso de igualdade da nota final, para fim de classificação, terá 
preferência, sucessivamente, o candidato com: 
a) Maior nota no conjunto das provas ou, sucessivamente, na Prova Escrita e 
Prática, na Prova Oral e na Prova Objetiva; 
b) Mais idade; 
9.4. Elaborada a lista final de classificação dos candidatos, a Comissão de 
Concurso designará a sessão de proclamação e divulgação, após o que 
declarará encerrado o concurso. 
 
10. RECURSOS 
10.1. Do indeferimento do pedido de inscrição, ou no caso de exclusão do 
candidato, pela Comissão de Concurso, caberá recurso para o Pleno do 
Tribunal de Justiça, o Órgão Especial ou órgão por ele designado, no prazo de 
05 (cinco) dias. 
10.2. Contra o gabarito da Prova de Seleção, bem como contra o conteúdo das 
questões, caberá impugnação à Comissão de Concurso, a ser oferecida no 
prazo de 02 (dois) dias, a partir da publicação do respectivo gabarito ou prova 
no Diário da Justiça. 
10.3. Contra a pontuação por títulos, caberá impugnação à Comissão de 
Concurso, no prazo de 02 (dois) dias, a partir da sua publicação no Diário da 
Justiça. 
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10.4. Os candidatos submetidos à Prova Oral aos Exames de Personalidade 
poderão reclamar contra a classificação, no prazo de 03 (três) dias, contado da 
proclamação do resultado, perante o Pleno do Tribunal de Justiça, o Órgão 
Especial ou órgão por ele designado, desde que a reclamação verse, 
exclusivamente, sobre questão de legalidade. 
10.5. Quaisquer requerimentos, recursos ou impugnações, obedecidos os 
prazos estabelecidos nesta seção, deverão ser protocolizados exclusivamente 
junto à..., sob pena de não serem conhecidos. 
 
11. OUTORGA DAS DELEGAÇÕES 
11.1. Os candidatos que lograrem aprovação final em mais de uma das opções 
de inscrição deverão, na oportunidade da escolha, manifestar-se por apenas 
uma delas. 
11.2. A escolha, que se considera irretratável, e a outorga das Delegações para 
os portadores de necessidades especiais, dentro das vagas a eles destinadas, 
serão feitas na forma do item 11.3. 
11.3. A Comissão de Concurso organizará, em ordem decrescente de nota, a 
lista de classificação dos candidatos aprovados que serão previamente 
convocados para a sessão de proclamação.  
11.4 - Publicado o resultado do concurso no Diário Oficial da Justiça, os 
candidatos serão convocados pelo Presidente do Tribunal de Justiça para 
escolher, em cada especialidade, pela ordem de classificação, as delegações 
constantes do respectivo edital. 
§ 1º - O não comparecimento, no dia, hora e local designados para a escolha, 
implicará desistência, salvo motivo de força maior § 2º - Finda a escolha pelos 
candidatos aprovados no critério de provimento, será, na mesma sessão, dada 
a oportunidade, aos candidatos aprovados na mesma especialidade pelo 
critério de remoção, de escolher as vagas remanescentes, originalmente 
oferecidas por provimento.  
§ 3º - Finda a escolha, em cada especialidade, pelos candidatos aprovados no 
critério de remoção, será, na mesma sessão, dada oportunidade, aos 
candidatos  aprovados na mesma especialidade pelo critério de provimento, de 
escolher as vagas remanescentes, originalmente oferecidas por remoção. 
§ 4º - O preenchimento da vaga remanescente por critério diverso da oferta 
especificada no edital não altera a sua natureza originária, tampouco modifica o 
critério de oferta das demais serventias. 
12. A investidura na delegação, perante o Corregedor Geral da Justiça ou 
magistrado por ele designado, dar-se-á em trinta dias, prorrogáveis por igual 
período, uma única vez. 
§ 1º - Não ocorrendo a investidura no prazo marcado, será tornada sem efeito 
a outorga da delegação, por ato do Presidente do Tribunal de Justiça. 
13. O exercício da atividade notarial ou de registro terá início dentro de trinta 
dias, contados da investidura. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
14 - A Comissão de Concurso terá a sua disposição servidores do Tribunal de 
Justiça especialmente designados para secretariar os trabalhos. 
15 - De todas as reuniões da Comissão de Concurso, lavrar-se-á ata, 
registrada em livro próprio, por um de seus membros, designado pelo 
Presidente, com o resumo das deliberações tomadas. 
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CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
16 - Os prazos previstos neste edital são preclusivos, fluindo a contar da data 
da publicação dos atos no Diário Oficial da Justiça, não se interrompendo ou 
suspendendo. 
17. O concurso expira com a investidura dos candidatos em suas delegações. 
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PROCURAÇÃO 

  

Pelo presente instrumento particular de mandato, ANOREG-BR – ASSOCIAÇÃO 

DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL, associação nacional de 

classe, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.495.058/0001-41, com sede no SRTVS Quadra 

701, Lote 5, Bloco A, Salas 221/231 - Centro Empresarial Brasília, Brasília/DF, 

representada por seu Presidente, Claudio Marçal Freire (“Outorgante”), neste ato, 

nomeia e constitui seus procuradores, que poderão agir em conjunto ou isoladamente, 

independentemente da ordem de sua nomeação, ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 15.014, GIOVANI 

TRINDADE CASTANHEIRA MENICUCCI, brasileiro, casado, advogado, inscrito 

na OAB/DF sob o nº 27.340, SARAH RORIZ DE FREITAS, brasileira, solteira, 

advogada, inscrita na OAB/DF sob o nº 48.643, integrantes da sociedade de advogados 

BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO, com sede na SCS - Quadra 1, bloco F, 7º 

andar, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.837.309/0001-91, a eles outorgando os poderes da cláusula ad judicia, inclusive com 

poderes especiais para transigir, desistir, renunciar, notificar, interpelar, firmar 

compromisso, dar e receber quitação, interpor recursos, podendo substabelecer, no todo 

ou em parte, os poderes outorgados, especificamente para representarem a Outorgante 

perante o Conselho Nacional de Justiça relativo a manifestações, intimações, pedidos de 

providencia ou outros daquele órgão, bem como em todos os recursos e incidentes a ele 

relativos, podendo, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário para o bom e fiel 

cumprimento do presente mandato. 

 

Brasília, 05 de julho de 2017 

 

 

Claudio Marçal Freire 

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR  
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES DO BRASIL – ANOREG-BR 

 

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃ E SEDE (art. 1º) ……………………... 1 

CAPÍTULO II – FINS DA ASSOCIAÇÃO (art. 2º) …………………………………………………..… 2 

CAPÍTULO III – ASSOCIADOS (arts. 3º a 8º) ………………………………………………………… 3 

CAPÍTULO IV – PATRIMÔNIO (arts. 9º e 10) ………………………………………………………….. 5 

CAPÍTULO V – ÓRGÃOS (arts. 11 a 46) ………………………………………………………………….. 6 

Seção I – Assembleia Geral (arts. 12 a 16) ............................................................. 6 

Seção II – Diretoria Executiva (arts. 17 a 24) ......................................................... 9 

Seção III – Diretoria Colegiada (arts. 25 a 28) ……………………………………………….….. 13 

Seção IV – Conselho Fiscal (arts. 29 a 31) ……………………………………………………….... 14 

Seção V – Conselho de Ética (arts. 32 a 39) ...............................….....................…. 15 

Seção VI – Associações dos Estados e do Distrito Federal (arts. 40 a 43) ………………. 17 

Seção VII – Comissão Eleitoral (art. 44 a 46) ……………………………………………….…….. 18 

CAPÍTULO VI – ELEIÇÕES (art. 47 a 80) .................................................................... 19 

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS (arts. 81 a 88) ……………………………………..…….. 26 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS (arts. 89 a 93) …………………………..…… 28 

 
 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE 

 

Art. 1º. A Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG-BR, 
de natureza civil e de âmbito nacional, com intuitos não lucrativos, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número 03.495.058/0001-41, é constituída por prazo indetermi-
nado, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal. 

§ 1º. A ANOREG é organizada em uma estrutura federativa, contando com 
uma Associação Nacional, vinte e seis Associações estaduais e a do Distrito Fede-
ral.  

§ 2º. A ANOREG-BR é regida pelo Código Civil, por este Estatuto e demais 
disposições legais aplicáveis. 
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CAPÍTULO II 
FINS DA ASSOCIAÇÃO 

 

Art. 2º. A ANOREG-BR tem por finalidade congregar titulares de delegação e 
responsáveis pelo expediente dos serviços notariais e de registro do Brasil, e es-
pecialmente: 

I - promover-lhes a união em defesa dos direitos, das prerrogativas e dos in-
teresses legítimos; 

II - representar os associados em juízo ou fora dele, em qualquer instância 
ou tribunal; 

III - promover e divulgar a atividade notarial e de registro, buscando ampliar 
o prestígio e a dignidade da função; 

IV – propugnar pelo aperfeiçoamento da legislação concernente aos serviços 
notariais e de registro, colaborando com os poderes competentes na redação de 
textos pertinentes; 

V - divulgar matérias jurídicas e outras matérias formativas e informativas de 
interesse da atividade; 

VI - promover concursos e estabelecer prêmios para estímulo a estudos e 
pesquisas sobre assuntos de interesse da atividade, buscando a melhoria na qua-
lidade dos serviços prestados; 

VII – celebrar convênios com entidades, sociedades ou associações para a 
prestação de serviços em geral aos associados, seus prepostos e respectivos fami-
liares. 

VIII - propugnar pelo engrandecimento e pelo congraçamento da atividade 
em todo o País; 

IX – incentivar a informatização dos serviços notariais e de registro, ofere-
cendo aos associados consultoria na aquisição de equipamentos e programas; 

X – atuar em colaboração com as entidades representativas de cada natureza 
de serviço, bem como com associações congêneres; 

XI – promover e apoiar ações de cunho social, beneficente ou ambientais. 

§ 1º. Para consecução de seus objetivos, a ANOREG-BR levará a efeito o pla-
no estratégico aprovado pela Assembleia Geral para o cumprimento das metas e 
finalidades da entidade, bem como realizará cursos profissionalizantes, simpósios, 
seminários, encontros, conferências, palestras, debates e Congressos sobre as-

Num. 3559140 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 19/02/2019 18:28:12
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19021918281285100000003215407
Número do documento: 19021918281285100000003215407



 

SRTVS Quadra 701, Lote 05, Bloco A, Sala 221, Centro Empresarial Brasília – 70340-907 – Brasília-DF 

Fone: (61) 3323-1555 e-mail: anoregbr@anoregbr.org.br - www.anoreg.org.br 

3/30 

suntos jurídicos, técnicos e outros de interesse geral da atividade, participando, 
quando possível, de realizações dessa natureza promovidas por outras entidades. 

§ 2º. É vedado à ANOREG-BR manifestar-se sobre matéria de natureza religi-
osa ou político-partidária. 

 
CAPÍTULO III 
ASSOCIADOS 

 

Art. 3º. Os associados classificam-se nas seguintes categorias: 

I – fundadores; 

II – titulares; 

III - titulares aposentados; 

IV – especiais.  

§ 1º. São associados fundadores os que assinaram a ata de fundação da 
ANOREG-BR. 

§ 2º. São associados titulares os Tabeliães e os Oficiais de Registro. 

§ 3º. Podem requerer filiação como associados especiais: 

I – os Institutos Membros, de âmbito nacional, assim reconhecidos pela Dire-
toria Colegiada como representativos de cada uma das naturezas de serviço; 

II – os que respondem pelo expediente de serventias notariais e de registro, 
em caráter temporário, enquanto persistir essa condição; 

III – os admitidos diretamente pela ANOREG-BR, em situação excepcional, 
enquanto persistir a excepcionalidade. 

§ 4º. A associação far-se-á somente nas ANOREGs estaduais e na do Distrito 
Federal, que repassarão à ANOREG-BR as informações necessárias à inclusão no 
quadro associativo.  

§ 5º. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal, até o ultimo dia dos me-
ses de março, junho, setembro e dezembro, enviarão à ANOREG-BR a relação de 
associados em dia com suas obrigações associativas. 

§ 6º. Ainda que associado às ANOREGs estaduais e à do Distrito Federal, so-
mente serão associados à ANOREG-BR aqueles previstos neste artigo. 
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§ 7º. O associado especial, a que se refere o § 3º, inciso II deste artigo, tem 
assegurado o direito de voz e voto, não podendo ser votado. 

 
Art. 4º. O associado de qualquer categoria não responde, sequer subsidiari-

amente, pelas obrigações assumidas pela ANOREG-BR. 
 

Art. 5º. Por iniciativa da Diretoria Executiva, a Diretoria Colegiada, obedeci-
do o critério objetivo de proporcionalidade da capacidade contributiva individual, 
definirá a contribuição associativa mensal, inclusive a dos Institutos Membros. 

Parágrafo único. Por iniciativa da Diretoria Executiva, a Diretoria Colegiada 
também poderá instituir contribuição extraordinária obrigatória para todos os as-
sociados a fim de suprir determinada finalidade, observado o critério do caput 
deste artigo. 

 

Art. 6º. São direitos do associado em dia com suas obrigações: 

I – frequentar as instalações da ANOREG-BR; 

II – sugerir medidas de interesse da atividade ou de caráter social; 

III – participar das Assembleias Gerais, podendo debater as matérias cons-
tantes da Ordem do Dia e votar, obedecidas as restrições deste Estatuto; 

IV – convocar reunião de qualquer órgão deliberativo, inclusive Assembleia 
Geral, desde que o pedido conte com o apoio de pelo menos cinquenta associa-
dos, garantida, de qualquer forma, a convocação por uma quinta parte dos asso-
ciados; 

V – utilizar os serviços da ANOREG-BR, ressarcindo eventuais despesas finan-
ceiras. 

Parágrafo único. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito 
ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e na 
forma previstos em lei ou neste Estatuto. 

 

Art. 7º. São deveres do associado: 

I - dignificar o exercício de suas funções; 
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II – cumprir, e fazer cumprir, as disposições estatutárias e regulamentares, 
bem como as deliberações da Assembleia Geral, da Diretoria Colegiada e do Con-
selho de Ética; 

III – zelar pelo prestígio da ANOREG-BR, dos notários e dos registradores, 
bem como de sua atividade; 

IV – pugnar pelo aperfeiçoamento das instituições e normas notariais e de 
registro; 

V – manter relações respeitosas com os demais associados. 
 

Art. 8º. Perderá a condição de associado quem: 

I – requerer o seu desligamento do quadro associativo; 

II – deixar de ser titular de serviço notarial ou de registro ou responsável pe-
lo expediente, ressalvada a hipótese de aposentadoria; 

III – ao se aposentar, manifestar o desejo de ser desligado do quadro asso-
ciativo; 

IV – for excluído, na forma prevista neste Estatuto. 

§ 1º. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o associado não terá 
direito à restituição de contribuições ou indenização de qualquer espécie, perma-
necendo responsável pelos seus débitos já existentes. 

§ 2º. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim re-
conhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nas hi-
póteses estabelecidas neste Estatuto e no Código de Ética. 

 
CAPÍTULO IV 
PATRIMÔNIO 

 

Art. 9º. O patrimônio da ANOREG-BR é formado por: 

I – contribuições previstas no art. 5º deste Estatuto; 

II – doações e legados; 

III – imóveis, móveis e valores mobiliários; 

IV – resultado de operações financeiras; 

V – arrecadações esporádicas; 

VI - contribuições voluntárias. 
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Art. 10. Compete à Diretoria Executiva a administração do patrimônio da en-
tidade, constituído pela totalidade dos bens que possuir, conforme o previsto no 
planejamento estratégico e no orçamento anual. 

Parágrafo Único. Os bens imóveis somente poderão ser adquiridos, onerados 
ou alienados após prévia autorização da Assembleia Geral. 

 
CAPÍTULO V 

ÓRGÃOS DA ENTIDADE 
 

Art. 11. São órgãos da ANOREG-BR: 

I – Assembleia Geral; 

II – Diretoria Executiva; 

III – Diretoria Colegiada; 

IV – Conselho Fiscal; 

V – Conselho de Ética; 

VI – Associações dos Estados e do Distrito Federal; 

VII – Comissão Eleitoral. 

 
Seção I 

Assembleia Geral 
 

Art. 12. A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da entidade, 
constituído pelos associados, sob a presidência do Presidente da ANOREG-BR. 

§ 1º. Salvo disposição estatutária específica, a Assembleia Geral considerar-
se-á instalada com a presença de qualquer número de associados, em convoca-
ção única. 

§ 2º. Para participar de Assembleia Geral e votar é necessário: 

I - estar no gozo dos direitos associativos; 

II - estar associado há pelo menos seis meses; 

III - estar em dia com todas as suas obrigações associativas, até o dia útil 
anterior à realização da Assembleia. 
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§ 3º. Cada associado terá direito a apenas um voto. 

 

Art. 13. A Assembleia Geral reunir-se-á em Brasília, Distrito Federal: 

I – ordinariamente, no mês de março de cada ano, para deliberar sobre a 
prestação de contas da Diretoria, referentes ao exercício que findou; 

II – ordinariamente, no mês de novembro de cada ano, para aprovar o orça-
mento anual para o exercício financeiro seguinte e adequações ao planejamento 
estratégico; 

III – extraordinariamente, quando necessário, para apreciação dos assuntos 
indicados na convocação. 

§ 1º. A convocação da Assembleia Geral, contendo dia, hora, local e Ordem 
do Dia, far-se-á mediante edital publicado no Diário Oficial da União com antece-
dência mínima de sete dias e máxima de trinta dias, divulgando-se em destaque 
na página da internet da entidade. 

§ 2º. A convocação de Assembleia Geral por associados, prevista no art. 6º, 
inciso IV, deste Estatuto, respeitará os termos do § 1º deste artigo, informando a 
qualificação dos que apoiaram a convocação e indicação precisa dos assuntos a 
serem deliberados. 

§ 3º. Em caso de comprovada urgência, o Presidente da ANOREG-BR poderá 
convocar Assembleia Geral Extraordinária, após consultar os demais integrantes 
da Diretoria Executiva pelo modo mais adequado. 

§ 4º. Na hipótese do § 3º deste artigo, é obrigatória a publicação do Edital 
de convocação, nos moldes previstos no § 1º deste artigo, com antecedência mí-
nima de dois dias úteis. 

 

Art. 14. As deliberações da Assembleia Geral, salvo disposição estatutária 
específica, serão tomadas por maioria de votos dos presentes. 

Parágrafo único. A votação será simbólica; havendo dúvida razoável sobre o 
resultado, o Presidente da Assembleia Geral determinará votação nominal. 

 

Art. 15. Compete à Assembleia Geral deliberar sobre qualquer matéria leva-
da ao debate e, privativamente: 
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I – destituir qualquer integrante da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e 
do Conselho de Ética; 

II – deliberar sobre as contas da Associação; 

III – aprovar e alterar o Estatuto e o Código de Ética; 

IV – aprovar e alterar o orçamento anual e o Planejamento Estratégico; 

V – deliberar, em grau de recurso, sobre as decisões da Diretoria Colegiada, 
exceto sobre punição que não seja a de exclusão de associado; 

VI – deliberar, em grau de recurso, sobre a exclusão de associado; 

VII – deliberar sobre a exclusão de associação estadual ou do Distrito Federal 
da estrutura federativa ANOREG, nos termos deste Estatuto. 

§ 1º. Para a deliberação sobre os temas tratados nos incisos do caput deste 
artigo, a convocação será específica, podendo ser cumulativa, exceto na hipótese 
de destituição, quando será exclusiva. 

§ 2º. Para a destituição de integrante da Diretoria, do Conselho Fiscal ou do 
Conselho de Ética é necessária a manifestação favorável da maioria dos votantes, 
desde que votem, pelos menos, cento e cinquenta associados. 

 

Art. 16. Qualquer associado que demonstrar prejuízo com decisão da Direto-
ria Colegiada poderá interpor recurso à Assembleia Geral no prazo de dez dias, 
contados da data da ciência da decisão. 

§ 1º. Será considerada ciência a divulgação da decisão na página na internet 
da ANOREG-BR, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil seguinte. 

§ 2º. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria da ANOREG-BR, em pe-
tição escrita, contendo no mínimo: 

I – qualificação completa do recorrente, indicando telefones para contato e 
endereço eletrônico (e-mail) para receber as intimações sobre o recurso; 

II – a decisão recorrida; 

III – comprovação da tempestividade; 

IV – demonstração do prejuízo com a decisão recorrida; 

V – os fundamentos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada. 
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§ 3º. Recebido o recurso, a Secretaria da ANOREG-BR o encaminhará ao Pre-
sidente que designará um relator e incluirá a análise e deliberação sobre o recurso 
na pauta da próxima Assembleia Geral. 

§ 4º. Em caso de comprovada urgência, o Presidente da ANOREG-BR convo-
cará Assembleia Geral, nos termos do art. 13, §§ 4º e 5º, deste Estatuto. 

§ 5º. Antes de iniciar a votação sobre o recurso, será dada a palavra ao rela-
tor por dez minutos; em seguida o recorrente terá igual tempo para apresentar 
suas alegações. 

§ 6º. Terminadas as alegações orais, o Presidente da Assembleia colocará em 
votação, podendo ser pelo provimento, provimento parcial ou desprovimento do 
recurso apresentado. 

§ 7º. Da decisão não cabe recurso, respeitado o disposto no art. 86 deste Es-
tatuto. 

 
Seção II 

Diretoria Executiva 
 

Art. 17. A Diretoria Executiva constitui-se de associados fundadores ou titu-
lares, eleitos, obedecida a seguinte composição: Presidente, Primeiro Vice-
Presidente, Segundo Vice-Presidente, Diretor-Geral, Diretor Financeiro e Diretor 
Financeiro Adjunto. 

§ 1º. Em caso de vacância do cargo de Presidente, far-se-á nova eleição se 
faltar mais de um ano para o término do mandato; se faltar menos, a Diretoria 
Colegiada escolherá novo Presidente, observadas as condições de elegibilidade 
previstas neste Estatuto. 

§ 2º. Em caso de vacância de qualquer outro cargo da Diretoria Executiva, 
independente do tempo de mandato, a Diretoria Colegiada escolherá novo inte-
grante, observadas as condições de elegibilidade previstas neste Estatuto. 

§ 3º. Em qualquer das hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, o in-
tegrante completará o mandato. 

§ 4º. Os integrantes da Diretoria Executiva não serão remunerados. 

§ 5º. A Diretoria será assessorada por um Superintendente Executivo, remu-
nerado, de livre escolha do Presidente. 
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Art. 18. Compete à Diretoria Executiva, além de outras atribuições fixadas 
neste Estatuto: 

I – cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Código de Ética e o Planejamento 
Estratégico, bem como as deliberações de Assembleia Geral, da Diretoria Colegia-
da e do Conselho de Ética; 

II – administrar a ANOREG-BR, inclusive seu patrimônio, com vistas à realiza-
ção de seus objetivos, defendendo seus interesses e zelando pelo seu nome; 

III – atender às solicitações do Conselho Fiscal; 

IV – elaborar proposta do orçamento anual, com a previsão de receita e fixa-
ção de despesa, a ser aprovado pela Assembleia Geral; 

V - elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas no ano anterior, pu-
blicando-o na página na internet da entidade até o mês de março; 

VI - prestar contas anualmente à Assembleia Geral, com prévio parecer do 
Conselho Fiscal; 

VII – adquirir, alienar ou onerar bem imóvel, com prévia autorização da As-
sembleia Geral; 

VIII — convocar extraordinariamente a Assembleia Geral, a Diretoria Colegia-
da e o Conselho Fiscal; 

IX — criar e extinguir comissões para fins específicos, de caráter temporário, 
designando seus integrantes; 

X — tomar conhecimento e dar o encaminhamento devido sobre requerimen-
to de associado; 

XI — opinar sobre as decisões do Presidente a serem adotadas ad referen-
dum da Diretoria Colegiada; 

XII – propor à Diretoria Colegiada o valor da contribuição associativa, bem 
como a instituição de contribuição extraordinária; 

XIII — exercer qualquer atribuição que não seja privativa de outro órgão da 
entidade. 

Parágrafo único. Nenhum integrante da Diretoria pode ser responsabilizado, 
pessoalmente, por obrigação que assumir em nome da ANOREG-BR, salvo quando 
o fizer em desacordo com o previsto em Lei ou neste Estatuto. 
 

Art. 19. Compete ao Presidente da ANOREG BR: 
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I - representar a ANOREG-BR ativa ou passivamente, judicial ou extrajudici-
almente, e, de modo especial, nas relações com poderes públicos, associações 
congêneres e outras entidades; 

II - convocar e presidir a Assembleia Geral, salvo impedimento ou disposição 
estatutária específica; 

III – convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva e da Diretoria Co-
legiada; 

IV – contratar serviços profissionais necessários à consecução dos objetivos 
da ANOREG-BR; 

V – abrir, encerrar e rubricar os livros e documentos necessários às ativida-
des da ANOREG-BR; 

VI – assinar cheques e outros documentos bancários, sempre em conjunto 
com um Diretor Financeiro; 

VII – nomear procurador da ANOREG-BR; 

VIII – delegar atribuição a qualquer associado; 

IX – assinar a correspondência da ANOREG-BR; 

X – assinar, juntamente com o Diretor-Geral, as atas das reuniões da Direto-
ria Executiva, da Diretoria Colegiada e da Assembleia Geral, salvo expressa dispo-
sição estatutária em contrário. 

Parágrafo único. Em caso de comprovada urgência, o Presidente poderá atu-
ar ad referendum da Diretoria Colegiada. 
 

Art. 20. Compete ao Primeiro e ao Segundo Vice-Presidentes: 

I – substituírem o Presidente, observada a ordem de enunciação; 

II – auxiliarem o Presidente no exercício de suas atribuições; 

III – executarem atribuição que lhes for delegada pelo Presidente. 
 

Art. 21.  Compete ao Diretor Geral: 

I – coordenar as atividades da Secretaria da ANOREG-BR, distribuindo as ta-
refas a serem executadas; 

II – com o auxílio da Secretaria da ANOREG-BR: 
a) coordenar os serviços administrativos da ANOREG-BR; 
b) manter em ordem os serviços e arquivos; 
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c) prestar informações requeridas por órgão da estrutura administrativa da 
entidade, por associado ou por autoridade pública; 

d) cuidar da correspondência da ANOREG-BR; 
e) elaborar relatório anual de atividades, a ser aprovado pela Diretoria Execu-

tiva, e publicá-lo na página na internet da entidade; 
f) manter a Diretoria Executiva informada sobre atividades do Congresso Na-

cional, em especial a tramitação de proposições legislativas; 

III – secretariar os trabalhos de Assembleia Geral e de reunião da Diretoria 
Executiva e da Diretoria Colegiada, lavrando ata e assinando-a, juntamente com o 
Presidente, salvo expressa disposição estatutária em contrário; 

IV – executar atribuição que lhe for delegada pelo Presidente. 
 

Art. 22. Compete ao Diretor Financeiro a gestão econômico-financeira da 
ANOREG-BR com auxílio de pessoal qualificado e, especialmente: 

I – receber os recursos financeiros; 

II – cuidar da escrituração contábil; 

III – apresentar mensalmente boletim de movimento de caixa ao Presidente; 

IV – elaborar a proposta de orçamento anual; 

V – elaborar a prestação anual de contas; 

VI – assinar cheques e outros documentos bancários, sempre em conjunto 
com o Presidente; 

VII – executar atribuição que lhe for delegada pelo Presidente. 
 

Art. 23. Compete ao Diretor Financeiro-Adjunto: 

I – superintender o serviço de arrecadação; 

II – substituir o Diretor Financeiro em suas faltas ou impedimentos; 

III – assinar, na ausência do Diretor Financeiro, cheques e outros documen-
tos bancários, em conjunto com o Presidente; 

IV – auxiliar o Diretor Financeiro no exercício de suas atribuições; 

V – executar atribuição que lhe for delegada pelo Presidente. 
 

Art. 24. O Presidente da ANOREG-BR, ouvido o respectivo Instituto Membro, 
poderá nomear Diretores para auxiliarem na interlocução, interação e integração 
com cada uma das naturezas de serviço. 
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Parágrafo único. Os cargos de Diretor previstos neste artigo serão exercidos 
gratuitamente por associados. 

Seção III 
Diretoria Colegiada 

 
Art. 25. A Diretoria Colegiada é composta pela Diretoria Executiva, pelos 

Presidentes das ANOREGs estaduais e do Distrito Federal e pelos Presidentes dos 
Institutos Membros, bem como pelos ex-presidentes da Anoreg-BR, que serão 
membros natos com direito a voz e voto. 

 

Art. 26. Compete à Diretoria Colegiada: 

I – regulamentar, cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; 

II – deliberar sobre a estratégia de atuação da entidade na defesa dos inte-
resses e das prerrogativas institucionais; 

III – autorizar a propositura e qualquer forma de intervenção em ações judi-
ciais ou procedimentos administrativos, para a defesa dos interesses da entidade, 
de seus associados e da atividade notarial e de registro; 

IV – definir a contribuição associativa, instituir contribuições extraordinárias e 
definir valores de contraprestações pelos serviços prestados pela ANOREG-BR; 

V – autorizar gastos extraordinários, não previstos no orçamento anual, indi-
cando recursos financeiros a serem utilizados; 

VI – autorizar a assinatura de contratos e convênios pela ANOREG-BR; 

VII – propor alteração do Estatuto; 

VIII – deliberar sobre a exclusão de associado; 

IX – decidir sobre recurso interposto contra decisão da Diretoria Executiva, 
do Conselho de Ética e da Comissão Eleitoral; 

X – deliberar sobre a admissão de Instituto Membro como associado; 

XI – deliberar, pelo voto da maioria de seus integrantes, sobre a intervenção 
da ANOREG-BR em ANOREG estadual ou na do Distrito Federal, bem como desig-
nar os integrantes da junta interventora; 

XII – escolher os integrantes da Comissão Eleitoral; 

XIII – conceder, por ter prestado relevantes serviços à atividade notarial e de 
registro, o título de benemérito a associado ou, a quem não o seja, título honorá-
rio; 
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XIV – deliberar sobre qualquer matéria levada ao debate ex-oficio ou por so-
licitação da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética, ou de 
associados, nos termos do art. 6º, inciso IV, deste Estatuto. 

 

Art. 27. A Diretoria Colegiada reunir-se-á, na sede da entidade, mediante 
convocação pelo Presidente da ANOREG-BR. 

§ 1º. As reuniões ordinárias da Diretoria Colegiada serão realizadas, prefe-
rencialmente, na primeira quarta-feira de cada mês, divulgando-se data, horário e 
Ordem do Dia na página na internet da entidade. 

§ 2º. Extraordinariamente, o Presidente poderá convocar os integrantes da 
Diretoria Colegiada, pelo meio mais adequado, divulgando-se data, horário e Or-
dem do Dia na página na internet da entidade. 

§ 3º. Em caso de urgência, o Presidente poderá convocar reunião da Direto-
ria Colegiada, a ser realizada fora da sede da entidade, que deliberará prelimi-
narmente sobre a convocação. 

§ 4º. A Diretoria Colegiada poderá ser convocada, em caráter extraordinário, 
pela maioria de seus integrantes, com precisa indicação de dia, hora e tema a ser 
tratado. 

§ 5º. As deliberações da Diretoria Colegiada serão tomadas por maioria de 
votos entre os presentes, assegurado ao Presidente apenas o voto de Minerva. 

§ 6º. As ANOREGs estaduais, a do Distrito Federal e os Institutos Membros 
de âmbito nacional custearão as despesas necessárias ao comparecimento de 
seus representantes no dia e local das reuniões. 

 
Art. 28. Aplicam-se ao recurso previsto no art. 26, inciso IX, deste Estatuto, 

as disposições referentes ao recurso à Assembleia Geral.  
 

Seção IV 

Conselho Fiscal 
 

Art. 29. O Conselho Fiscal é composto por três Conselheiros Titulares e três 
Conselheiros Suplentes, eleitos dentre os associados que sejam titulares de dele-
gação. 
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§ 1º. Compete ao Conselho Fiscal, além de outras atribuições estatutárias, 
fiscalizar as contas da Diretoria e emitir parecer. 

§ 2º. O Conselho Fiscal reunir-se-á pelo menos uma vez por semestre. 

§ 3º. Presidirá os trabalhos do Conselho Fiscal o Conselheiro Titular com 
maior tempo de associado; em caso de empate, o mais idoso.  

§ 4º. Os integrantes do Conselho Fiscal não serão remunerados. 

 
Art. 30. O Conselho Fiscal reunir-se-á, na sede da entidade, mediante con-

vocação, pelo meio mais adequado, realizada por seu Presidente, pelo Presidente 
da ANOREG-BR ou pela maioria de seus integrantes. 
 

Art. 31. O Conselho Fiscal, para tratar de assunto relacionado às suas fun-
ções institucionais, poderá solicitar ao Presidente da ANOREG-BR a convocação de 
reunião da Diretoria Colegiada ou de Assembleia Geral.  

Parágrafo único. Caso o Presidente da ANOREG-BR não convoque nos quinze 
dias seguintes, o Presidente do Conselho Fiscal convocará a Assembleia Geral, nos 
termos do art. 13 deste Estatuto. 

 
Seção V 

Conselho de Ética 
 

Art. 32. O Conselho de Ética é composto por sete Conselheiros titulares e 
igual número de suplentes, eleitos, representando cada uma das naturezas de 
serviço. 

§ 1º. Presidirá as reuniões do Conselho de Ética o Conselheiro com maior 
tempo de associado; em caso de empate, o mais idoso. 

§ 2º. Os integrantes do Conselho de Ética não serão remunerados. 

 

Art. 33. Ao Conselho de Ética cabe apreciar caso concreto de conduta de as-
sociado da ANOREG-BR, que diga respeito aos princípios éticos e às regras de de-
coro, especialmente os previstos neste Estatuto e no Código de Ética. 
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Parágrafo único. É expressamente vedado ao Conselho de Ética apreciar con-
duta de notário ou de registrador que não seja associado da ANOREG-BR, à época 
da infração. 

 
Art. 34. O procedimento ético-disciplinar instaura-se mediante represen-

tação escrita de interessado ou de ofício. 
 

Art. 35. Constitui justa causa para a abertura do processo ético-disciplinar 
indício de conduta que atente contra os deveres e as proibições previstos neste 
Estatuto ou no Código de Ética. 

Parágrafo único. Na aplicação da pena serão levadas em conta a gravidade 
da conduta, a reincidência e as circunstâncias atenuantes ou agravantes. 

 

Art. 36. O Código de Ética, aprovado em Assembleia Geral, disporá sobre: 

I – o funcionamento do Conselho de Ética; 

II – os deveres dos associados; 

III – as condutas proibidas aos associados; 

IV – o procedimento disciplinar para apuração de infração ética; 

V – as penalidades aplicáveis. 
 

Art. 37. No procedimento destinado a apurar infração ética que não acarrete 
pena de exclusão, o Conselho de Ética fará a instrução do feito e julgará a condu-
ta do associado, com recurso para a Diretoria Colegiada. 

Parágrafo único. Não caberá recurso à Assembleia Geral contra a decisão de 
Diretoria Colegiada que julgar o recurso previsto no caput deste artigo. 

 
Art. 38. No procedimento destinado a apurar infração ética que acarrete pe-

na de exclusão, o Conselho de Ética processará o feito e emitirá parecer a ser 
submetido à Diretoria Colegiada, cuja decisão poderá ser objeto de recurso para a 
Assembleia Geral. 
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Art. 39. O Código de Ética disporá sobre os prazos do procedimento discipli-
nar, de forma a assegurar a razoável duração do processo e os meios que garan-
tam a ampla defesa e a celeridade de sua tramitação. 

 
Seção VI 

Associações dos Estados e do Distrito Federal 
 

Art. 40. As Associações de Notários e Registradores nos Estados e no Distri-
to Federal, previstas no art. 11, inciso VI deste Estatuto, são órgãos de atuação 
descentralizada da ANOREG-BR. 

§ 1º. A sede da ANOREG estadual será localizada na capital do Estado e a do 
Distrito Federal na capital da República. 

§ 2º. O presidente de ANOREG local será, obrigatoriamente, associado que 
seja titular de delegação notarial ou de registro. 

§ 3º. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal respeitarão as normas e 
os princípios previstos neste Estatuto, podendo funcionar com normas próprias 
suplementares. 

§ 4º. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal cumprirão as decisões da 
Diretoria Colegiada e da Assembleia Geral da ANOREG-BR. 

 

Art. 41. Por iniciativa da Diretoria Executiva, a Diretoria Colegiada, obedeci-
do critério objetivo de proporcionalidade da capacidade contributiva, definirá o 
percentual da contribuição associativa arrecadada pelas ANOREGs estaduais e do 
Distrito Federal a ser repassado à ANOREG-BR. 

§ 1º. As contribuições associativas extraordinárias, eventualmente instituídas 
pela ANOREG-BR, serão cobradas pelas ANOREGs locais e destinadas conforme o 
deliberado pela Diretoria Colegiada. 

§ 2º. A Diretoria Executiva da ANOREG-BR providenciará para que a contri-
buição associativa mensal seja cobrada pela ANOREG local por meio de boleto 
bancário, sendo os percentuais de cada entidade distribuídos automaticamente. 

 

Art. 42. A ANOREG estadual ou a do Distrito Federal que não estiver atuan-
do em conformidade com os princípios deste Estatuto ou que desrespeitar decisão 
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da Assembleia Geral, da Diretoria Colegiada ou da Diretoria Executiva estará su-
jeita à intervenção da ANOREG-BR, mediante deliberação da Diretoria Colegiada. 

§ 1º. Ao autorizar a intervenção, a Diretoria Colegiada nomeará, de imediato, 
uma junta interventora composta por três associados. 

§ 2º. A junta interventora assumirá a administração de ANOREG local e, no 
prazo de sessenta dias, convocará eleições para a nova Diretoria, que completará 
o mandato da afastada. 

§ 3º. Não poderá ser candidato o associado integrante da junta interventora 
ou da Diretoria afastada. 

§ 4º. Eleita, a nova Diretoria assumirá imediatamente suas funções, cessando 
a intervenção. 

 

Art. 43. A Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, poderá 
deliberar pela exclusão de associação local da organização federativa ANOREG, 
com a perda do direito de utilizar o nome e a marca ANOREG. 

Parágrafo único. A Diretoria Executiva proporá as ações judiciais necessárias 
ao cumprimento dessa decisão. 

 
Seção VII 

Comissão Eleitoral 
 

Art. 44. À Comissão Eleitoral, composta por cinco titulares de delegação as-
sociados há pelo menos três anos, compete conduzir o processo eleitoral, inclusi-
ve dar posse aos eleitos. 
 

Art. 45. Os integrantes da Comissão Eleitoral não serão remunerados, sendo 
escolhidos em reunião da Diretoria Colegiada. 

Parágrafo único. Presidirá a Comissão Eleitoral o integrante com maior tempo 
de associado; em caso de empate, o mais idoso. 

 

Art. 46. Não pode integrar a Comissão Eleitoral o associado que for: 

I – candidato a qualquer dos cargos em disputa; 
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II – integrante da Diretoria, do Conselho Fiscal ou do Conselho de Ética cujo 
mandato esteja findando; 

III – cônjuge, ascendente, descendente ou colateral, até o terceiro grau, por 
consanguinidade ou afinidade, de qualquer dos candidatos ou de integrante da 
Diretoria. 

 
CAPÍTULO VI 

ELEIÇÕES 
 

Art. 47. As eleições para os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal 
e do Conselho de Ética serão realizadas a cada três anos no mês de outubro. 
 

Art. 48. A votação será direta, realizada pela internet, mediante sistema que 
assegure o sigilo do voto e a autenticação inequívoca do associado. 
 

Art. 49. Para o cargo de Presidente poderá ser candidato o titular de delega-
ção, associado há pelo menos cinco anos e que seja ou tenha sido: 

I – Presidente da ANOREG-BR ou 
II – integrante eleito da Diretoria da ANOREG-BR ou 
III – Presidente de ANOREG estadual ou do Distrito Federal ou 
IV – Presidente de Instituto Membro de âmbito nacional representativo de 

natureza de serviço. 
 

Art. 50. Para os demais cargos da Diretoria Executiva e para os do Conselho 
Fiscal somente poderá ser candidato o titular de delegação associado há pelo me-
nos três anos. 

Parágrafo único. Para cargo no Conselho de Ética o titular de delegação de-
verá estar associado há pelo menos cinco anos e ter, no mínimo, cinquenta anos 
de idade. 

 
Art. 51. As candidaturas para a Diretoria, para o Conselho de Ética e para o 

Conselho Fiscal constarão da mesma chapa. 
 

Art. 52. Os cargos eletivos serão exercidos por três anos, gratuitamente. 
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§ 1º. O Presidente da ANOREG-BR somente poderá ser reeleito uma única 
vez, de forma consecutiva; 

§ 2º. No mandato subseqüente ao da reeleição, o Presidente da ANOREG-BR 
não poderá ocupar qualquer cargo da Diretoria Executiva. 

§ 3º. No mandato subseqüente, nenhum integrante da Diretoria Executiva, 
inclusive o Presidente, poderá integrar o Conselho Fiscal. 

§ 4º. Os integrantes da Diretoria, que não o Presidente, os do Conselho de 
Ética e os do Conselho Fiscal não estão sujeitos à limitação de reeleições. 

 

Art. 53. A Comissão Eleitoral será escolhida, pela Diretoria Colegiada, na 
primeira quinzena do mês de julho do ano em que se realizarem as eleições. 

§ 1º. A Comissão será presidida pelo integrante que contar mais tempo de 
associado; em caso de empate, o mais idoso. 

§ 2º. Todas as decisões da Comissão serão fundamentadas, lavrando-se 
ata circunstanciada de cada reunião. 

§ 3º. A Comissão escolherá substituto para integrante que venha a incidir 
em qualquer das vedações descritas no art. 46 deste Estatuto. 

 
Art. 54. A ANOREG-BR divulgará, em sua página na internet, a composição 

da Comissão Eleitoral e o calendário eleitoral, informando especificamente a data 
inicial e a final para o protocolo do requerimento de registro das chapas, bem 
como o endereço eletrônico (e-mail) a ser utilizado para comunicação com a Co-
missão Eleitoral. 
 

Art. 55. Toda e qualquer interação entre a Comissão Eleitoral e chapa ou as-
sociado será realizada por meio eletrônico. 

§ 1º. A ANOREG-BR disponibilizará meio eletrônico de comunicação, específi-
co para os fins deste artigo, com confirmação automática de recebimento. 

§ 2º. Os requerimentos e as anuências serão assinados eletronicamente pe-
los seus respectivos subscritores, por meio que assegure sua identificação inequí-
voca.  

§ 3º. O mesmo meio eletrônico mencionado no § 1º deste artigo será utiliza-
do para receber impugnação ou recurso de associado. 
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Art. 56. O registro das chapas será requerido à Comissão Eleitoral entre zero 
hora do dia 20 de julho e vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia 10 
de agosto, do horário oficial de Brasília. 

 

Art. 57. O requerimento de registro de chapa indicará as candidaturas para 
os cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética, não sendo 
permitidas chapas incompletas. 

§ 1º. O requerimento conterá a indicação nominal de cada candidato para 
cada um dos cargos em disputa, devendo informar: 

I – nome do titular de delegação associado; 

II – número de inscrição no CPF; 

III – serventia de sua titularidade; 

IV – cidade e Unidade da Federação; 

V – telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

§ 2º. Para a regularidade do registro é necessária a anuência formal de cada 
candidato, na forma do art. 55, § 2º deste Estatuto, com indicação do cargo ao 
qual concorrerá e declaração expressa de que atende à exigência de tempo de 
associação prevista neste Estatuto. 

 

Art. 58. Cada chapa adotará uma denominação que a identifique, indicada 
no requerimento de registro, sendo o candidato a Presidente o responsável peran-
te a Comissão Eleitoral.  

§ 1º. O responsável pela chapa indicará, no requerimento de registro, o en-
dereço eletrônico (e-mail) no qual receberá as intimações, notificações e comuni-
cações da Comissão Eleitoral. 

§ 2º. Inexistindo expressa indicação do endereço eletrônico prevista no § 1º 
deste artigo, as intimações, notificações e comunicações serão realizadas pelo en-
dereço eletrônico utilizado para enviar o requerimento de registro de chapa. 

§ 3º. Caso haja duplicidade na denominação, prevalecerá o requerimento de 
registro protocolado primeiro, devendo a Comissão Eleitoral notificar o responsá-
vel da outra chapa para indicar nova denominação em cinco dias. 
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Art. 59. Nenhum associado poderá estar inscrito em mais de uma chapa, se-
ja para o mesmo cargo ou para cargo diverso. 

Parágrafo único. Havendo a indicação de um mesmo nome em mais de uma 
chapa, será observado o seguinte: 

I – caso o candidato tenha dado anuência escrita em mais de uma chapa, 
prevalecerá o requerimento de registro protocolado primeiro, cientificando-se o 
responsável das demais chapas para promover a substituição do nome em cinco 
dias. 

II – caso o candidato tenha dado anuência escrita em apenas uma chapa, os 
responsáveis das demais chapas serão cientificados para promover a substituição 
do nome em cinco dias. 

III – caso não haja anuência escrita do candidato em qualquer das chapas, 
os responsáveis serão cientificados para apresentá-la ou promover a substituição 
do nome, no prazo de cinco dias. 
 

Art. 60. Qualquer candidato poderá comunicar, por escrito, à Comissão Elei-
toral a exclusão de seu nome de chapa.  

§ 1º. Feita a comunicação até vinte dias antes da data da eleição, a Comis-
são Eleitoral notificará o responsável pela chapa para promover a substituição do 
nome em cinco dias, sob pena de cancelamento do registro, deliberando em igual 
prazo. 

§ 2º. Ocorrendo o pedido de exclusão fora do prazo previsto no § 1º deste 
artigo, a chapa concorrerá conforme registrada, negando-se posse ao candidato 
excluído. 

§ 3º. O preenchimento do cargo vago dar-se-á na forma prevista pelo art. 17 
deste Estatuto. 

 

Art. 61. A Secretaria da ANOREG-BR encaminhará à Comissão Eleitoral, se 
possível na medida em que forem sendo recebidos, os requerimentos de registro 
de chapa, elaborando relatório sucinto com as seguintes informações: 

I – se o requerimento é tempestivo; 

II – se o candidato a Presidente atende à condição de elegibilidade para 
exercer o cargo, prevista no art. 49 deste Estatuto; 
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III – se está instruído com a anuência formal de cada candidato com indica-
ção do cargo e declaração de atender à exigência de tempo de associação; 

IV – se houve indicação do endereço eletrônico para comunicação com o res-
ponsável pela chapa. 
 

Art. 62. Findo o prazo para registro de chapas e à vista do relatório previsto 
no art. 61, a Comissão Eleitoral decidirá sobre eventual pendência, cientificando o 
responsável pela chapa para que a supra no prazo de cinco dias. 

Parágrafo único. A ciência ao responsável será dada pelo endereço eletrôni-
co, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente ao do envio. 

 

Art. 63. Vencido o prazo para regularização de eventual pendência, a Comis-
são Eleitoral decidirá sobre os requerimentos de registro, fará divulgar na página 
na internet da ANOREG-BR os registros deferidos e os indeferidos, notificando os 
responsáveis pelas chapas. 

§ 1º. Qualquer associado poderá impugnar o registro de chapa, no prazo de 
cinco dias. 

§ 2º. A Comissão Eleitoral cientificará o responsável pela chapa sobre a im-
pugnação, abrindo prazo de cinco dias para que se manifeste, decidindo em igual 
prazo. 

§ 3º. Caberá recurso à Diretoria Colegiada contra decisão da Comissão Eleito-
ral, no prazo de cinco dias contados da ciência pelo responsável da chapa ou pelo 
impugnante. 

§ 4º. A decisão da Diretoria Colegiada será irrecorrível. 

 
Art. 64. A Comissão Eleitoral decidirá até o dia 31 de agosto sobre os re-

querimentos de registro de chapa. 
 

Art. 65. Cada ANOREG local enviará à ANOREG-BR relação dos associados 
aptos a votarem, até o dia 30 de setembro do ano em que se realizarem as elei-
ções. 
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§ 1º. A relação, a que se refere o caput deste artigo, terá seu modelo defini-
do pela ANOREG-BR de forma a permitir a alimentação automática da relação de 
eleitores no sistema de votação eletrônica. 

§ 2º. Somente poderá votar o associado que estiver em dia com as obriga-
ções financeiro-associativas, até o dia 20 de setembro. 

 

Art. 66. Cabe à Comissão Eleitoral providenciar a publicação, no Diário Ofici-
al da União, do edital de convocação para as eleições, com antecedência mínima 
de quinze dias e máxima de trinta, no qual constarão: 

I – a indicação da página na internet para votação; 

II – o dia da votação; 

III – o período de votação, que será das oito horas às dezoito horas, horário 
oficial de Brasília; 

IV – que a votação em segundo turno ocorrerá, se necessária, no dia seguin-
te, das oito horas às dezoito horas, horário oficial de Brasília. 

§ 1º. A convocação para as eleições será divulgada pela ANOREG-BR, dispo-
nibilizando o edital em sua página na internet. 

§ 2º. Desde a publicação do Edital até o dia da eleição, a ANOREG-BR mante-
rá, em destaque na sua página na internet, a relação das chapas concorrentes, 
informando a denominação e sua composição completa, obedecida a ordem de 
protocolo do requerimento de registro. 

§ 3º. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal, bem como os Institutos 
Membros, darão ampla divulgação ao Edital. 

 

Art. 67. Durante todo o tempo da votação e da apuração, a Comissão Eleito-
ral ficará reunida na sede da ANOREG-BR. 

§ 1º. Cada chapa concorrente poderá indicar um associado como fiscal para 
acompanhar a votação e a posterior apuração dos votos, juntamente com a Co-
missão Eleitoral, no local em que está reunida. 

§ 2º. É assegurado a qualquer associado acompanhar a reunião da Comissão 
Eleitoral. 
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Art. 68. No dia e na hora fixados no Edital, o sistema de votação será auto-
maticamente aberto, permitindo o acesso a todos os associados aptos a votarem. 

 

Art. 69. O sistema de votação eletrônica disponibilizará a informação das 
chapas registradas, com a composição completa de cada uma delas. 

§ 1º. A página de votação conterá a denominação das chapas concorrentes e 
o nome do respectivo candidato a Presidente. 

§ 2º. As chapas estarão dispostas na página de votação conforme a ordem 
de protocolo do requerimento de registro. 

§ 3º. O sistema permitirá o voto em branco. 

 
Art. 70. O eleitor indicará seu voto marcando a chapa de sua preferência na 

página de votação. 
 
Art. 71. Será realizada a votação eletrônica, ainda que apenas uma chapa 

esteja registrada. 
 

Art. 72. Terminado o período de votação, o sistema bloqueará automatica-
mente o acesso dos associados, permitindo a conclusão daqueles que já tiverem 
iniciado a votação. 

 

Art. 73. O sistema eletrônico de votação emitirá relatório com a apuração 
dos votos, que será imediatamente divulgado pela Comissão Eleitoral na sede da 
entidade. 

 
Art. 74. Antes de anunciar o resultado da eleição, o Presidente facultará a 

palavra por cinco minutos para a apresentação oral de impugnação, que será 
imediatamente resolvida pela Comissão Eleitoral, em decisão irrecorrível. 
 

Art. 75. Será considerada eleita a chapa que obtiver mais da metade dos vo-
tos válidos. 

§ 1º. Se nenhuma chapa obtiver mais da metade dos votos válidos, haverá 
segundo turno entre as duas chapas mais votadas. 
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§ 2º. O segundo turno ocorrerá conforme o disposto no art. 66, inciso IV do 
caput deste Estatuto, observadas as mesmas regras do primeiro turno, sendo 
considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ 3º. Da votação em segundo turno poderá participar associado que não te-
nha votado no turno anterior. 

 

Art. 76. O Presidente da Comissão Eleitoral proclamará o resultado, decla-
rando que os eleitos exercerão o mandato a partir do dia primeiro de janeiro do 
ano seguinte. 

Parágrafo único. Os eleitos assinarão o Livro de Posse nesta ocasião ou o fa-
rão na Secretaria da ANOREG-BR até o dia trinta e um de dezembro seguinte. 

 
Art. 77. As datas que caírem em sábado, domingo ou feriado nacional são 

prorrogadas para o dia útil subsequente. 
 
Art. 78. A contagem dos prazos terá início no dia útil subsequente ao da ci-

ência da intimação, comunicação ou notificação. 
Parágrafo único. O responsável pela chapa ou o associado interessado será 

considerado cientificado no dia da expedição do e-mail. 
 
Art. 79. A ata dos trabalhos será assinada pelos integrantes da Comissão 

Eleitoral que estiverem presentes e, facultativamente, pelos fiscais indicados por 
cada uma das chapas. 

 

Art. 80. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral. 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 81. A Diretoria da ANOREG-BR, para atender situações exigidas por le-

gislação específica, poderá constituir Escritório Regional em qualquer unidade da 
Federação. 
 

Art. 82. O Presidente da ANOREG-BR poderá nomear, dentre os associados, 
Diretores não remunerados para auxiliarem a administração. 
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Parágrafo único. Os Diretores, nomeados na forma do caput deste artigo, po-
derão participar das reuniões da Diretoria Colegiada, sem direito a voto. 

 

Art. 83. A alteração do Estatuto ou do Código de Ética poderá ser proposta:  

I - por qualquer integrante da Diretoria Executiva; 

II - pelo Conselho Fiscal; 

III- por Presidente de ANOREG estadual ou do Distrito Federal; 

IV - por Presidente de Instituto Membro; 

V - por cinquenta associados. 
 

Art. 84. A proposta de alteração será discutida e votada em reunião da Dire-
toria Colegiada.  

§ 1º. Se rejeitada, a proposta será arquivada, cabendo recurso para a As-
sembleia Geral. 

§ 2º Se aprovada, a proposta será divulgada na página na internet da enti-
dade, podendo receber sugestão exclusivamente sobre seu conteúdo, por qual-
quer associado, no prazo de quinze dias. 

§ 3º. Findo o prazo, o Presidente da ANOREG-BR convocará Assembleia Ge-
ral, vedada a permissão inscrita no art. 13, §§ 3º e 4º deste Estatuto, com a fina-
lidade específica de deliberar sobre a proposta aprovada e as sugestões apresen-
tadas.  

§ 4º. A proposta de alteração será considerada aprovada desde que votem, 
pelo menos, cinquenta associados e ocorra a manifestação favorável da maioria 
dos votantes. 

 

Art. 85. Havendo divergência entre as naturezas de serviço acerca de de-
terminada matéria, a ANOREG-BR não poderá apresentar qualquer espécie de 
manifestação. 

Parágrafo único. Superada a divergência, de forma consensual ou por meio 
de arbitragem, a ANOREG-BR poderá manifestar-se. 

 

Num. 3559140 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: SARAH RORIZ DE FREITAS - 19/02/2019 18:28:12
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19021918281285100000003215407
Número do documento: 19021918281285100000003215407



 

SRTVS Quadra 701, Lote 05, Bloco A, Sala 221, Centro Empresarial Brasília – 70340-907 – Brasília-DF 

Fone: (61) 3323-1555 e-mail: anoregbr@anoregbr.org.br - www.anoreg.org.br 

28/30 

Art. 86. Para dirimir todo e qualquer conflito entre associados, entre associ-
ados e a ANOREG-BR, entre ANOREGs locais ou entre ANOREGs locais e a ANO-
REG-BR será utilizado o juízo arbitral, nos termos da legislação federal. 

§ 1º. A arbitragem também será utilizada para dirimir conflitos referentes às 
Eleições, inclusive no processo eleitoral, na votação, na apuração e na proclama-
ção do resultado. 

§ 2º. O juízo arbitral será custeado pelas partes envolvidas, de forma iguali-
tária, sendo possível o ressarcimento à parte vencedora pela parte derrotada, 
desde que assim o determine a sentença arbitral. 

 

Art. 87. A ANOREG-BR poderá ser consensualmente dissolvida em Assem-
bleia Geral Extraordinária, especificamente convocada. 

§ 1º. O quorum para abertura da Assembleia, em convocação única, é de 
cinquenta associados. 

§ 2º. Será considerada aprovada a proposta de dissolução que obtiver mani-
festação favorável da maioria dos votos válidos, desde que tenham votado cem 
associados, sendo no mínimo cinco associados de vinte Unidades da Federação. 

§ 3º. A mesma Assembleia que decidir pela dissolução definirá a destinação 
dos bens integrantes do patrimônio da entidade, observado o disposto no Código 
Civil. 

 
Art. 88. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Direto-

ria Colegiada, tendo aplicação imediata, facultado recurso de interessado, sem 
efeito suspensivo, para a próxima Assembleia Geral. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 89. A primeira eleição após a reforma deste Estatuto será realizada na 
sede da entidade, por um Conselho Eleitoral, no dia 22 de junho de 2017. 

§ 1º. A Comissão Eleitoral será escolhida pela Assembleia Geral que aprovar 
este Estatuto. 
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§ 2º. O Conselho Eleitoral é composto pelos Presidentes ou Vice-Presidentes 
de cada uma das ANOREGs estaduais e do Distrito Federal e de cada Instituto 
Membro, não sendo admitido voto por procuração ou por delegação. 

§ 3º. A reunião do Conselho Eleitoral será presidida pelo Presidente da Co-
missão Eleitoral. 

§ 4º. As ANOREGs estaduais, a do Distrito Federal e os Institutos Membros 
enviarão à ANOREG-BR, até o dia 19 de junho de 2017, o nome e a qualificação 
de seu representante no Conselho Eleitoral, custeando-lhe as despesas necessá-
rias. 

§ 5º. O registro das chapas será requerido, na forma do arts. 57 e seguintes 
deste Estatuto, entre zero hora do dia 26 de abril e vinte e três horas e cinquenta 
e nove minutos do dia 15 de maio de 2017. 

§ 6º. Até o dia 17 de abril de 2017, a Comissão Eleitoral definirá, e fará di-
vulgar na página na internet da ANOREG-BR, o procedimento e o calendário elei-
toral, dispondo sobre requerimento de registro, impugnação, pendências, registro 
de chapa, recursos e divulgação das suas decisões. 

§ 7º. Eventual recurso contra decisão da Comissão Eleitoral será decidido pe-
lo Conselho Eleitoral, antes do início da votação. 

§ 8º. Após proclamar o resultado, o Presidente da Comissão Eleitoral dará 
posse aos eleitos e fará a declaração de que eles exercerão o mandato pelo perí-
odo de 1º de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2019. 

§ 9º. Aplicam-se a esta eleição as disposições deste Estatuto referentes ao 
processo eleitoral, com as adaptações necessárias. 

 
Art. 90. As contas relativas ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de 

2017 serão apreciadas em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na 
primeira quinzena de agosto seguinte, com parecer prévio do Conselho Fiscal. 
 

Art. 91. As ANOREGs estaduais e a do Distrito Federal deverão, no prazo de 
seis meses, adaptar seus estatutos adotando o modelo, as normas e os princípios 
previstos neste Estatuto, inclusive para incorporar a organização federativa, per-
mitir a intervenção da ANOREG-BR e prever a cobrança e o repasse das contribui-
ções. 
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§ 1º. Caso o atual Presidente de ANOREG local não seja titular de delegação, 
terá este mandato preservado, ficando impedido de concorrer a qualquer cargo 
em eleição futura. 

§ 2º. A não adaptação dos estatutos no prazo estipulado poderá implicar, 
mediante decisão da maioria dos integrantes da Diretoria Colegiada, a exclusão 
da associação local da organização federativa ANOREG, com a proibição do uso 
do nome e da marca ANOREG. 

 
Art. 92. A Diretoria Colegiada, no prazo de seis meses, definirá os valores da 

contribuição associativa e o respectivo repasse, previstos nos arts. 5º e 41 deste 
Estatuto, após estudos pertinentes. 
 

Art. 93. Nas eleições seguintes à prevista no art. 89 deste Estatuto e en-
quanto não viabilizada a votação eletrônica, a votação será realizada por corres-
pondência, conforme regulamentação da Diretoria Colegiada. 
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