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Conselho Nacional de Justiça
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes

Tipo Nome

REQUERIDO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

REQUERENTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

20412
22

13/10/2016 16:26 Ato Ordinatório Petição inicial

20412
39

13/10/2016 16:51 Oficio nº 503-GP-2016 - Prot 9562 Ofício digitalizado

20412
40

13/10/2016 16:51 Despacho - Prot 9562 Despacho digitalizado

20412
41

13/10/2016 16:51 Oficio nº508-2016-RFB-GABINETE - Prot 9562 Ofício digitalizado

20426
14

16/10/2016 19:06 Decisão Decisão

20428
45

17/10/2016 13:49 Intimação Intimação

20451
19

19/10/2016 18:13 SRO - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Documento de comprovação

20490
02

25/10/2016 20:21 Certidão Digitalização - Protocolo nº 13044/2016 Certidão

20495
38

26/10/2016 15:58 Ofício nº 146-2016 Ministério da Fazenda - Prot
13044

Informações digitalizadas

20495
39

26/10/2016 15:58 Acompanha Prot 13044 Documento de comprovação

20545
72

04/11/2016 14:11 Certidão Digitalização - Protocolo nº 13371/2016 Certidão

20548
22

04/11/2016 15:52 Ofício 147-2016 Ministério da Fazenda - Prot 13371 Informações digitalizadas

20548
23

04/11/2016 15:52 Acompanha prot 13371 Documento de comprovação

20575
87

09/11/2016 15:40 Despacho Despacho

20577
12

09/11/2016 16:31 Intimação Intimação

20604
27

11/11/2016 17:53 SRO - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E
REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR

Documento de comprovação



20577
13

09/11/2016 16:32 Intimação Intimação

20604
23

11/11/2016 17:52 SRO - COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL -
CONSELHO FEDERAL

Documento de comprovação

20704
72

01/12/2016 10:12 Despacho Despacho

20708
80

01/12/2016 13:57 Intimação Intimação

20758
94

09/12/2016 15:11 SRO - ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E
REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG - BR

Documento de comprovação

20708
81

01/12/2016 13:57 Intimação Intimação

20758
92

09/12/2016 15:10 SRO - COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL -
CONSELHO FEDERAL

Documento de comprovação

20786
85

13/12/2016 18:54 Informações ANOREG-BR Informações

20786
94

13/12/2016 18:54 Informações ANOREG-BR Informações

20787
09

13/12/2016 18:54 Procuração ANOREG Procuração

20787
11

13/12/2016 18:54 Estatuto Anoreg (1) Documento de identificação

20787
13

13/12/2016 18:54 Estatuto Anoreg (2) Documento de identificação

20787
16

13/12/2016 18:54 Estatuto Anoreg (3) Documento de identificação

20787
18

13/12/2016 18:54 Ata da Eleição Anoreg Documento de identificação

20893
18

10/01/2017 12:35 Petição Petição

20893
19

10/01/2017 12:35 Oficio CNCF - CNJ Informações

20893
20

10/01/2017 12:35 ATA ELEICAO Documento de identificação

20893
27

10/01/2017 12:35 ESTATUTO CNB Documento de identificação

20895
60

10/01/2017 15:38 Certidão Digitalização - Protocolo nº 319/2017 Certidão

20898
89

11/01/2017 14:16 Colégio Notorial do Brasil - Conselho Federal - Prot
319

Petição digitalizada

21031
90

06/02/2017 12:24 Petição Petição

21321
64

16/03/2017 19:05 Despacho Despacho

21345
21

17/03/2017 15:25 Intimação Intimação

21425
04

24/03/2017 14:38 SRO - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Documento de comprovação

21478
36

31/03/2017 10:11 Petição Anoreg-BR Petição

21478
37

31/03/2017 10:11 Petição AnoregBR Informações



 

Ofício 503/GP/2016, da Presidência do CNJ, encaminhado com despacho do Dr. Márcio Evangelista, Juiz
Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, para autuação do presente feito.

Num. 2041222 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: DAVI ALVARENGA BALDUINO ALA - 13/10/2016 16:26:36
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101316371377400000001979866
Número do documento: 16101316371377400000001979866



 

Num. 2041239 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 13/10/2016 16:51:24
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101316512446800000001979881
Número do documento: 16101316512446800000001979881



 

Num. 2041240 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 13/10/2016 16:51:24
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101316512467200000001979882
Número do documento: 16101316512467200000001979882



 

Num. 2041241 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 13/10/2016 16:51:24
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101316512475300000001979883
Número do documento: 16101316512475300000001979883



Num. 2041241 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 13/10/2016 16:51:24
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101316512475300000001979883
Número do documento: 16101316512475300000001979883



Num. 2041241 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 13/10/2016 16:51:24
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101316512475300000001979883
Número do documento: 16101316512475300000001979883



 

Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

 

DECISÃO

Trata-se de pedido de providências apresentado pela Receita Federal do Brasil

em desfavor do Conselho Nacional de Justiça. 

A requerente narra, em síntese, que de acordo com o art. 6º, do Decreto n.

8.764/2016, é necessário que seja elaborado um Manual Operacional do Sistema de Gestão de

Informações Territoriais – SINTER.

Apresenta ao final, sugestão de composição para a formação de um comitê

temático.

 É o relatório. 

Analisando o pleito inicial verifico que a requerente não trouxe aos autos uma

minuta do manual (que informalmente disse possuir) que pretende ser debatido pelo comitê a

ser constituído.

Assim,  as circunstâncias do caso recomendam a participação de entes

associativos e de outros membros interessados no tema. 

Ante o exposto, de ordem do Exmo. Sr. Corregedor Nacional de Justiça, Ministro

João Otávio de Noronha,   ao requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias junte aosoficie-se

autos a minuta do Manual Operacional do Sistema de Gestão de Informações Territoriais –

SINTER.

Com a minuta aos autos, oficie-se à Anoreg-BR e ao Colégio Notarial do

Brasil-BR  para que,  no prazo de 15 (quinze) dias,  manifestem-se  sobre os

fatos  narrados  pelo  requerente na  petição inicial, trazendo aos autos sugestões, bem como

indiquem membros para compor eventual grupo de trabalho.

Num. 2042614 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA - 16/10/2016 19:06:27
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101619051111700000001981202
Número do documento: 16101619051111700000001981202



Decorrido o prazo sem resposta, sejam os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 

Marcio Evangelista Ferreira da Silva

Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça

 

Num. 2042614 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA - 16/10/2016 19:06:27
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101619051111700000001981202
Número do documento: 16101619051111700000001981202



 

Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

  INTIMAÇÃO

Por determinação do Excelentíssimo Senhor Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, fica a
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL intimada para, no prazo de 5 dias, responder à
presente intimação, dando cumprimento à ordem exarada nos autos.

Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao(s) endereço(s) a seguir:

À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Zona Cívico-Administrativa, BRASíLIA -
DF - CEP: 70048-900

Brasília, 17 de outubro de 2016.

 

 

Secretaria Processual

Num. 2042845 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO MARQUES - 17/10/2016 13:49:09
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101918135146600000001981417
Número do documento: 16101918135146600000001981417



 

 JS521912766BR - Histórico do Objeto
O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso
do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data Local Situação

19/10/2016 16:44 CDD BRASILIA CENTRO - BRASILIA/DF Entrega Efetuada

19/10/2016 11:36 BRASILIA/DF Saiu para entrega ao destinatário

18/10/2016 16:00 AGF 316 NORTE - Brasilia/DF Postado

SRO Mobile - Conheça nosso aplicativo oficial de Rastreamento.

SRO - Internet http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=...

1 de 1 19/10/2016 18:13

Num. 2045119 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ALINE DE SOUSA ROCHA - 19/10/2016 18:13:55
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16101918135557000000001983595
Número do documento: 16101918135557000000001983595



 

Conselho Nacional de Justiça

 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

 

 

 

Ofício nº 146/2016-RFB/Suara/Gabinete e documentação que o acompanha protocolados sob o número
13044/2016 encaminhados à Seção de Protocolo e Digitalização para inserção no presente feito.

 

Brasília, 25 de outubro de 2016.

MARCOS GABRIEL DA SILVA GOMES

 

 

Num. 2049002 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARCOS GABRIEL DA SILVA GOMES - 25/10/2016 20:21:21
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16102615425725600000001987202
Número do documento: 16102615425725600000001987202



 

Num. 2049538 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 26/10/2016 15:58:29
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16102615582948400000001987631
Número do documento: 16102615582948400000001987631



Num. 2049538 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 26/10/2016 15:58:29
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16102615582948400000001987631
Número do documento: 16102615582948400000001987631



 

Num. 2049539 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 26/10/2016 15:58:29
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16102615582968100000001987632
Número do documento: 16102615582968100000001987632



Num. 2049539 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 26/10/2016 15:58:29
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16102615582968100000001987632
Número do documento: 16102615582968100000001987632



Num. 2049539 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 26/10/2016 15:58:29
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16102615582968100000001987632
Número do documento: 16102615582968100000001987632



Num. 2049539 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 26/10/2016 15:58:29
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16102615582968100000001987632
Número do documento: 16102615582968100000001987632



 

Conselho Nacional de Justiça

 

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

 

 

 

Ofício nº 147/2016-RFB/Suara/Gabinete e documentação que o acompanha protocolados sob o número
13371/2016 encaminhados à Seção de Protocolo e Digitalização para inserção no presente feito.

 

Brasília, 4 de novembro de 2016.

MARCOS GABRIEL DA SILVA GOMES

 

 

Num. 2054572 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARCOS GABRIEL DA SILVA GOMES - 04/11/2016 14:11:53
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415404242000000001992281
Número do documento: 16110415404242000000001992281



 

Num. 2054822 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523701100000001992529
Número do documento: 16110415523701100000001992529



Num. 2054822 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523701100000001992529
Número do documento: 16110415523701100000001992529



 

Num. 2054823 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523715700000001992530
Número do documento: 16110415523715700000001992530



Num. 2054823 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523715700000001992530
Número do documento: 16110415523715700000001992530



Num. 2054823 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523715700000001992530
Número do documento: 16110415523715700000001992530



Num. 2054823 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523715700000001992530
Número do documento: 16110415523715700000001992530



Num. 2054823 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523715700000001992530
Número do documento: 16110415523715700000001992530



Num. 2054823 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523715700000001992530
Número do documento: 16110415523715700000001992530



Num. 2054823 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523715700000001992530
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Num. 2054823 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523715700000001992530
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Num. 2054823 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: SILVANIO PEREIRA DA SILVA - 04/11/2016 15:52:37
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110415523715700000001992530
Número do documento: 16110415523715700000001992530



 

Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

 

DECISÃO

Trata-se de pedido de providências apresentado pela Receita Federal do Brasil em

desfavor do Conselho Nacional de Justiça. 

A requerente narrou, em síntese, que de acordo com o art. 6º, do Decreto n.

8.764/2016, é necessário que seja elaborado um Manual Operacional do Sistema de Gestão de

Informações Territoriais – SINTER.

Apresentou ao final, sugestão de composição para a formação de um comitê

temático.

Solicitadas informações sobre o esboço do manual que deseja apresentar, vieram os

documentos acostados ao id 2054823.

É o relatório.

Pelo que se nota dos autos, a elaboração de um manual operacional atingirá notários

e registradores de todo o País. Curial, então, a manifestação das entidades representativas dos

notários e registradores.

Ante o exposto, de ordem do Exmo. Sr. Corregedor Nacional de Justiça, Ministro

João Otávio de Noronha, oficie-se à ANOREG/BR e ao Colégio Notarial do Brasil –

, para que se manifestem – em 15 (quinze) dias – sobre o pleito inicial,Conselho Federal

indicando, se o caso, membros na forma sugerida pela requerida.

Sem resposta no prazo concedido, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 

Num. 2057587 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA - 09/11/2016 15:40:19
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110915390021700000001995103
Número do documento: 16110915390021700000001995103



Marcio Evangelista Ferreira da Silva

Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça

 

Num. 2057587 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA - 09/11/2016 15:40:19
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16110915390021700000001995103
Número do documento: 16110915390021700000001995103



 

Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

  INTIMAÇÃO

Por determinação do Exmo. , fica a ASSOCIAÇÃOJuiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça
DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR intimada para, no prazo de 15
dias, responder à presente intimação, dando cumprimento à ordem exarada nos autos.

Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao(s) endereço(s) a seguir:

À ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG-BR
Centro Empresarial Brasília, SRTVS Conjunto D Blocos A, B e C Lote 5, Asa Sul, BRASíLIA - DF -
CEP: 70340-907

Brasília, 9 de novembro de 2016.

 

Secretaria Processual

Num. 2057712 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO MARQUES - 09/11/2016 16:31:59
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16111117530834200000001995224
Número do documento: 16111117530834200000001995224



 

 JS543938283BR - Histórico do Objeto
O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso
do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data Local Situação

11/11/2016 14:24 CDD BRASILIA ASA SUL - BRASILIA/DF Entrega Efetuada

11/11/2016 10:41 BRASILIA/DF Saiu para entrega ao destinatário

10/11/2016 16:03 AGF 316 NORTE - Brasilia/DF Postado

SRO Mobile - Conheça nosso aplicativo oficial de Rastreamento.

SRO - Internet http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=...

1 de 1 11/11/2016 17:52
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

  INTIMAÇÃO

Por determinação do Exmo. , fica o COLÉGIOJuiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça
NOTARIAL DO BRASIL - CONSELHO FEDERAL intimado para, no prazo de 15 dias, responder à
presente intimação, dando cumprimento à ordem exarada nos autos.

Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao(s) endereço(s) a seguir:

Ao COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - CONSELHO FEDERAL
Business Convention Hotel e Flats - Brasil XXI, S/N, SHS Quadra 6 Blocos A ao F Lote 1, Asa Sul,
BRASíLIA - DF - CEP: 70322-915

Brasília, 9 de novembro de 2016.

 

 

Secretaria Processual
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 JS543951126BR - Histórico do Objeto
O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso
do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data Local Situação

11/11/2016 16:19 CDD BRASILIA ASA SUL - BRASILIA/DF Entrega Efetuada

11/11/2016 11:06 BRASILIA/DF Saiu para entrega ao destinatário

10/11/2016 16:02 AGF 316 NORTE - Brasilia/DF Postado

SRO Mobile - Conheça nosso aplicativo oficial de Rastreamento.

SRO - Internet http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=...

1 de 1 11/11/2016 17:51
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

 DESPACHO

Trata-se de Pedido de Providências formulado pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL em desfavor do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –CNJ.

A requerente narrou, em síntese, que de acordo com o art. 6º, do Decreto n. 8.764/2016, é
necessário que seja elaborado um Manual Operacional do Sistema de Gestão de Informações Territoriais
– SINTER.

Apresentou ao final, sugestão de composição para a formação de um comitê temático.

Solicitadas informações sobre o esboço do manual que deseja apresentar, vieram os documentos
acostados ao id 2054823.

Tendo em vista que a elaboração de um manual operacional pode atingir notários e registradores
de todo o País, determinou-se, no despacho de Id 2057587 fossem oficiadas a ANOREG/BR e o Colégio
Notarial do Brasil – Conselho Federal para que se manifestassem sobre a elaboração do referido Manual
Operacional do Sistema de Gestão de Informações Territoriais – SINTER.

Devidamente intimadas, a ANOREG/BR e o o Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal
permaneceram inertes.

É o relatório.

Conforme relatado, mostra-se curial a manifestação da ANOREG/BR e do Colégio Notarial do
Brasil – Conselho Federal para a elaboração de um manual operacional com efeitos sobre notários e
registradores de todo o país.

Contudo, transcorreu in albis o prazo para a manifestação de ambas entidades.

Ante o exposto, de ordem do Exmo. Sr. Corregedor Nacional de Justiça, Ministro João Otávio de
Noronha, reitero o teor do despacho de Id 2057587 e determino sejam oficiadas a ANOREG/BR e ao

, para que se manifestem – em 30 (trinta) dias – sobre oColégio Notarial do Brasil – Conselho Federal
pleito inicial, indicando, se o caso, membros na forma sugerida pela requerida.

Cumpra-se.

Marcio Evangelista Ferreira da Silva

Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

  INTIMAÇÃO

Por determinação do Exmo. Corregedor Nacional de Justiça, fica ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E
REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG - BR intimada para, no prazo de 30 dias, responder à
presente intimação, dando cumprimento à ordem exarada nos autos.

Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao endereço a seguir:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL - ANOREG - BR
Centro Empresarial Brasília, Quadra 701, SRTVS, Lote 5, Bloco A, Salas 601/604, Asa Sul, BRASíLIA -
DF - CEP: 70340-907

Brasília, 1 de dezembro de 2016.

 

Secretaria Processual
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 JS567664561BR - Histórico do Objeto
O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso
do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data Local Situação

07/12/2016 15:00 CDD BRASILIA ASA SUL - BRASILIA/DF Entrega Efetuada

07/12/2016 11:00 BRASILIA/DF Saiu para entrega ao destinatário

06/12/2016 16:10 AGF 316 NORTE - Brasilia/DF Postado

SRO Mobile - Conheça nosso aplicativo oficial de Rastreamento.

SRO - Internet http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=...

1 de 1 09/12/2016 15:11
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

  INTIMAÇÃO

Por determinação , fica COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL -do Exmo. Corregedor Nacional de Justiça
CONSELHO FEDERAL intimado para, no prazo de 30 dias, responder à presente intimação, dando
cumprimento à ordem exarada nos autos.

Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao endereço a seguir:

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - CONSELHO FEDERAL
Business Convention Hotel e Flats - Brasil XXI, SHS Quadra 6 Blocos E, salas 615/616/617, Asa Sul,
BRASíLIA - DF - CEP: 70322-915

Brasília, 1 de dezembro de 2016.

 

Secretaria Processual
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 JS567664575BR - Histórico do Objeto
O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso
do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data Local Situação

07/12/2016 13:58 CDD BRASILIA ASA SUL - BRASILIA/DF Entrega Efetuada

07/12/2016 10:29 BRASILIA/DF Saiu para entrega ao destinatário

06/12/2016 16:10 AGF 316 NORTE - Brasilia/DF Postado

SRO Mobile - Conheça nosso aplicativo oficial de Rastreamento.

SRO - Internet http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=...

1 de 1 09/12/2016 15:10
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Petição anexa.
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SRTVS Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Sala 601/606 – Centro Empresarial Brasília – 70340-907 – Brasília/DF – (61) 3323-
1555 - www.anoreg.org.br / anoregbr@anoregbr.org.br 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA MINISTRO JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA. 

 

 

 

Referência: Pedido de Providências nº 0005650-96.2016.2.00.0000 - SINTER. 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL – 

ANOREG-BR, pessoa jurídica de direito privado, sediada na SRTVS, Quadra 701, Lote 5, 

Bloco A, Salas 601/604, Centro Empresarial Brasília, CEP 70.340-907, Brasília-DF, em 

atenção ao DESPACHO do eminente Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 

Doutor Marcio Evangelista Ferreira da Silva, proferido nos autos do PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS nº 0005650-96.2016.2.00.0000, vem, perante Vossa Excelência, por 

seu representante legal, apresentar MANIFESTAÇÃO sobre elaboração Operacional do 

Sistema de Gestão de Informações Territoriais (SINTER).   

 

A Secretaria da Receita Federal, com base no § 1º do art. 6º do 

Decreto Federal n. 8.764/2016, provocou a Egrégia Corregedoria Nacional no sentido 

de que sejam indicados “representantes dos serviços de registros públicos” para o fim 

de colaborar na redação do Manual Operacional do Sistema de Gestão de Informações 

Territoriais (SINTER).  

 

Assim, em respeito ao convite formulado, indicamos os membros 

para compor o comitê temático referido por Vossa Excelência, representando os 

Registros Públicos: 
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SRTVS Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Sala 601/606 – Centro Empresarial Brasília – 70340-907 – Brasília/DF – (61) 3323-
1555 - www.anoreg.org.br / anoregbr@anoregbr.org.br 

 

 

De comum acordo com o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), entidade de 

representação institucional de todos Registradores de Imóveis do Brasil, estão 

designados os seguintes representantes:  

 
JOÃO PEDRO LAMANA PAIVA – Presidente do IRIB  

LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO - Vice-Presidente do IRIB para o Distrito Federal  

FREDERICO JORGE VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD – Secretário-Geral do IRIB  

 

De comum acordo com o Instituto e de Registro de Títulos e Documentos Pessoas 

Jurídicas do Brasil (IRTDPJ-BR), entidade de representação institucional de Registro de 

Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas, estão designados os seguintes 

representantes:  

 

PAULO ROBERTO DE CARVALHO RÊGO, presidente do IRTDPJ/BR 

MARCELO DA COSTA ALVARENGA, diretor do IRTDPJ/BR 

JULIA BOTELHO VIDIGAL, diretora do IRTDPJ/BR 

 

Permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações 

adicionais que se fizerem necessárias, renovamos os protestos de alta estima e 

distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

Brasília/DF, em 12 de dezembro de 2016 

 

Rogério Portugal Bacellar  
Presidente  

ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL  
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#66725 - v1 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

Pelo presente instrumento particular de mandato ANOREG-BR – ASSOCIAÇÃO 

DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL, sociedade com sede na SRTVS 

Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Salas 601/604 - Centro Empresarial Brasília, doravante 

denominada Outorgante, neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. Rogério Portugal 

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

isoladamente, independente 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, solteiro, advogado, inscrito na 

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

inscrita na OAB/DF sob o n.º 48.643 e PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS, brasileiro, 

solteiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n.º 52.613, todos integrantes da sociedade de 

advogados BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS, com sede no Setor 

Comercial Sul, quadra I, bloco F, 7º andar, Brasília – DF em conjunto doravante 

denominados “Outorgados”, aos quais confere os poderes de representação para, em 

conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação, defenderem 

administrativamente os interesses da Outorgante perante o Conselho Nacional de Justiça, 

podendo praticar todo e qualquer ato necessário para o bom e fiel cumprimento do 

presente mandato, inclusive substabelecer esta, no todo ou em parte, com ou sem reserva 

de poderes. 

 

Brasília, 21 de outubro de 2016. 

 

 

 

Rogério Portugal Bacellar 
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Documentos em anexo.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ELEIÇÕES 

 

Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2016, iniciada a reunião às 15h30min., após a 

abertura pelo Presidente do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, Dr. Ubiratan 

Pereira Guimarães, que preside esta reunião, foram tratados os assuntos da pauta, conforme 

segue: 

O Presidente iniciou a reunião apresentando dados de receita e despesas do Colégio Notarial 

do Brasil. Após, mencionou os itens do planejamento estratégico da entidade desde a 

presidência exercida pelo tabelião José Flávio Bueno Fischer.  

A seguir, o Presidente referiu o número de seccionais ativas no Brasil, os eventos 

internacionais nos quais o Colégio Notarial do Brasil se fez presente nos últimos anos; os 

eventos realizados desde 2012 no país em vários Estados da Federação. O Presidente referiu a 

criação da Academia Notarial Brasileira e o convênio com a Universidade de Ribeirão Preto.  

O Presidente agradeceu a presença de todos os colegas, em especial a das representantes do 

notariado jovem, tabeliãs Débora e Talita.  

O Presidente trouxe os dados relativos à CENSEC (cartórios cadastrados, autoridades 

cadastradas, número de atos cadastrados) e destacou que na América, o Brasil é o único país 

que detém uma central administrada pelo próprio notariado. Referiu que a integração entre 

cartórios, por meio da CENSEC, para expedição de certidões remotamente, já está em 

funcionamento no Estado de São Paulo.  

O Presidente mencionou também as novas atribuições dos notários, dentre elas, o 

apostilamento, a usucapião extrajudicial, e a mediação, que valorizam a atividade notarial. 

O Presidente abordou a importância da participação dos colegas nas Comissões e mencionou 

a aprovação do Código de Ética, a representação parlamentar que a entidade tem em Brasília, 

a assessoria de imprensa.  

O Presidente fez um agradecimento especial ao jornalista Alexandre Lacerda, pela sua 

contribuição efetiva nos últimos seis anos em prol do notariado (boletim eletrônico, twitter, 

facebook, jornal do notário, blog notarial, site do CNB e site da Academia Notarial). 

O Presidente referiu a doutrina notarial produzida neste período, os convênios internacionais, 

o prêmio Zeno Veloso de monografia, revista de direito notarial e participação dos notários na 

ENFAM. Também abordou os projetos institucionais. Sobre os projetos permanentes, o 

Presidente destacou o CNB-PREV, a certificação digital, a reforma da sede em Brasília e a 

assessoria jurídica ao associado. 

Eleição da nova diretoria:   

Foi procedida a leitura do edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária e Eleições 

pela secretária.  

Foi apresentada a chapa única, composta pelos seguintes candidatos: 

- Presidente – Paulo Roberto Gaiger Ferreira 

- 1ª Vice-Presidente – Emanuelle Perrotta 

- 2ª Vice-Presidente – Filipe Andrade Lima 

- 1ª Secretária - LauraVissotto 

- 2º Secretário – Otávio Guilherme Miranda 

- 1º Tesoureiro – Danilo Alceu Kunzler 
- 2º Tesoureira – Walquíria Mara Graciano M. Rabelo 

Conselho Fiscal 

Titulares 

- Carlos Firmo 

- Hércules Benicio 

- Ana Paula Frontini 

Suplentes 
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- Angelo Volpi Neto 

- Maxwell Pariz Xavier 

- Fábio Zonta Pereira 

A chapa foi eleita por unanimidade, com aclamação. 

Dada a palavra ao novo Presidente, tabelião Paulo Roberto Ferreira Gaiger, o mesmo referiu 

que a diretoria que assume é composta por colegas de todo o Brasil, buscando a integração do 

notariado no Brasil. Lembrou todos os tabeliães que atuaram como presidentes. Referiu a 

grandiosa obra realizada pelo tabelião Ubiratan Pereira Guimarães durante sua gestão. O 

Presidente mencionou a atuação que o notário pode ter no combate à lavagem de dinheiro; 

referiu a realidade da certificação digital e a necessidade inclusão do notariado neste processo. 

O Presidente mencionou o projeto do “Legado solidário”, importado da Espanha, que consiste 

na destinação de uma pequena parte pelo testador, da herança, para uma entidade. 

Dada a palavra aos presentes, o tabelião Dr. João Figueiredo pediu a palavra e fez uma 

homenagem especial ao tabelião Ubiratan Pereira Guimarães, agradecendo o enorme trabalho 

realizado durante o mandato, com destaque à participação no âmbito internacional. A tabeliã 

Emanuelle Perrotta pediu a palavra para agradecer especialmente ao tabelião Ubiratan Pereira 

Guimarães pelo acolhimento no ano de  2008 quando ela participou do primeiro Congresso 

Notarial. A esposa do tabelião Ubiratan Pereira Guimarães, Heloisa Guimarães, pediu a 

palavra para agradecer a todos os presentes, colegas e demais colaboradores do Colégio 

Notarial do Brasil, em especial para dizer que participa há muitos anos da luta do seu esposo 

para as conquistas do notariado brasileiro. A tabeliã Laura Vissotto pediu a palavra para 

agradecer ao Presidente Ubiratan pelo empenho e dedicação no exercício de seu mandato e a 

sua esposa Heloisa, pela paciência e compreensão.     

O tabelião Ubiratan encerrou agradecendo a sua família, seu irmão Uberdan, a funcionária do 

tabelionato Rosana e a funcionária do Colégio Notarial do Brasil, Cláudia Rosa. 

O novo Presidente Paulo Roberto fez uma homenagem ao colega Luiz Carlos Weizenmann e, 

por último, uma homenagem ao Presidente que encerra seu exercício, com a entrega de uma 

placa de “presidente de honra”, em nome da diretoria. 

O novo Presidente Paulo Roberto encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e 

determinando a mim, que servi como Secretária que lavrasse a presente Ata e levasse a 

registro junto aos órgãos públicos competentes, para surtir os efeitos jurídicos necessários. A 

presente segue assinada por mim e pelo Senhor Presidente, como sinal de sua aprovação.  

 

Karin Regina Rick Rosa 

Secretária  

 

 

Ubiratan Pereira Guimarães 

Presidente  

 

 

Paulo Roberto Gaiger Ferreira 

Presidente eleito 
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ESTATUTO DO COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Da denominação, duração, objetivos e sede 

 
Artigo 1º -    O Colégio Notarial do Brasil, entidade de classe, doravante designada 
simplesmente “Colégio”, “Entidade” ou “Associação”, é uma associação sem fins econômicos, 
constituída em 11 de janeiro de 1954, sendo indeterminado o seu prazo de duração. 
 
Artigo 2º - São objetivos da Entidade:  
a) congregar os notários em todo o Brasil, divulgando os princípios e a doutrina da instituição 
notarial do tipo latino; 
b) defender, judicial ou extrajudicialmente, os interesses, direitos e prerrogativas de seus 
associados, inclusive podendo impetrar Mandado de Segurança Coletivo, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade e outras medidas judiciais cabíveis; 
c) representar o notariado brasileiro junto ao Poder Público e perante terceiros, designando 
delegações em jornadas, congressos e demais eventos;  
d) propugnar por leis que elevem e resguardem a dignidade do notariado e a sua função; 
e) adotar e incentivar iniciativas de modernização da função notarial do tipo latino, 
divulgando os resultados entre seus associados; 
f) promover manifestações culturais que visem o aperfeiçoamento da instituição notarial, 
inclusive editando publicações dirigidas ao público interno e externo; 
g) incentivar a criação de seções estaduais ou regionais do Colégio Notarial do Brasil, com 
personalidade jurídica própria e objetivos comuns; 
h) participar de outras entidades congêneres que propugnem por objetivos idênticos ou 
semelhantes; e, 
i) participar de outras sociedades que tenham por objetivo novas tecnologias aplicáveis à 
atividade notarial, especialmente as que digam respeito ao documento informático e à 
certificação eletrônica ou digital. 
Parágrafo único – É expressamente vedado à Entidade participar, apoiar ou difundir, ativa ou 
passivamente, quaisquer manifestações de caráter político, racial ou religioso. 
 
Artigo 3º - O Colégio Notarial do Brasil terá sua sede social na cidade de Brasília, onde serão 
registrados todos os atos, com endereço na SHS Qd. 06, Edifício Brasil 21, Bl. E, conjuntos 
615/616, Brasília, DF, e sede administrativa no domicílio de seu Presidente. 
  

CAPÍTULO II 
Do Quadro Social e da Administração 

 
Artigo 4º- Poderão ser admitidos como associados do Colégio Notarial do Brasil: 
a) como associado permanente, qualquer pessoa física que detenha em caráter definitivo a 
delegação notarial, em território brasileiro; 
b) como aderente individual, um substituto por tabelionato, com direito a voz e voto; 
c) como associado aderente individual, quem assim seja aceito e contribua financeiramente 
para a consecução dos objetivos sociais, conforme fixado no regimento interno; e, 
d) como associado institucional, qualquer pessoa jurídica que seja criada como seção estadual 
ou regional do Colégio Notarial do Brasil, e que contribua financeiramente para a consecução 
dos objetivos sociais. 
e) como associado aderente previdenciário, aqueles indicados pelo associado permanente, 
bem como os empregados do serviço notarial ou registral, para fins exclusivos de participação 
de plano de benefícios previdenciários e desde que autorizado pelo regulamento do plano ou 
convênio. 
Parágrafo único - Os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações 
contraídas pelo Colégio Notarial do Brasil. 
 
Artigo 5º - O exercício de qualquer direito inerente à qualidade de associado institucional não 
será permitido àquele que não estiver em dia com as contribuições. 
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Artigo 6º - São deveres dos associados: 
a) cumprir fielmente este Estatuto, as decisões da Assembléia Geral e da Diretoria; 
b) propugnar pelos objetivos da associação; 
c) pagar com pontualidade a contribuição a que estiverem sujeitos; e, 
d) desempenhar com eficiência as funções que lhes forem atribuídas em comissões ou 
encargos eletivos que lhes forem confiados. 
 
Artigo 7º - São direitos dos associados: 
a) tomar parte nas Assembléias Gerais, regularmente convocadas e instaladas e participar 
como convidados, de reuniões da Diretoria; 
b) votar e ser votado, quando associado permanente; 
c) solicitar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, conjuntamente com outros que, 
estando em pleno uso e gozo de seus direitos, satisfaçam o quorum exigido por este Estatuto; 
d) sugerir à Diretoria medidas de interesse social ou da classe; 
e) utilizar-se dos serviços mantidos pelo Colégio; e, 
f) pedir licença do quadro de associados. 
 
Artigo 8º - O associado que desejar demitir-se desta condição deverá comunicar a Secretaria 
do Colégio com antecedência de 30 (trinta) dias, mediante requerimento formulado nos 
termos do Regulamento Interno, com a fundamentação por escrito da decisão. 
 
Artigo 9º - São órgãos do Colégio Notarial do Brasil: 
a) Assembléia Geral; 
b) Diretoria; e, 
c) Conselho Fiscal. 
  

CAPÍTULO III 
Da Assembléia Geral 

Artigo 10 - A Assembléia Geral dos associados é o órgão deliberativo e soberano do Colégio 
Notarial do Brasil, sendo suas atribuições, além de outras previstas neste Estatuto: 
a) eleger, empossar e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;  
b) decidir sobre a dissolução da Entidade, liquidação e destinação de seu patrimônio, 
observado o disposto no Artigo 61 e seus parágrafos do Código Civil; 
c) deliberar, examinar, discutir e votar o relatório anual da Diretoria e do Conselho Fiscal, 
bem como o Balanço Geral da Receita e Despesa; 
d) deliberar sobre o orçamento para o ano seguinte, a ser apresentado pela Diretoria;  
e) deliberar sobre alterações do presente Estatuto quando especialmente convocada para 
essa finalidade; 
f) julgar recurso de associado sobre aplicação de pena imposta pela Diretoria; 
g) homologar ou anular a aplicação de pena de exclusão de qualquer associado, em 
decorrência de justa causa, a ser apurada em procedimento regular, assegurando-se ao 
apenado amplo direito de defesa; 
h) autorizar a aquisição, alienação e constituição de ônus sobre os imóveis do Colégio, 
independentemente de seu valor; 
i) rever, a pedido do Presidente da Diretoria, deliberação desta que, em seu entender, não 
atende os interesses do Colégio; e, 
j) resolver os casos omissos. 
 
Artigo 11 - A Assembléia Geral será convocada a cada três anos para exame, discussão e 
votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Geral da Receita e Despesa, para eleição da 
Diretoria e do Conselho Fiscal e para tratar de assuntos de interesse geral. 
Parágrafo único - A Assembléia Geral poderá ser convocada a qualquer tempo pelo Presidente 
da entidade, ou a requerimento assinado pela maioria dos associados institucionais que 
estejam no uso e gozo de seus direitos estatutários, desde que o motivo alegado não verse 
sobre matéria já discutida e deliberada em assembléia geral. 
 
Artigo 12 - A convocação para a Assembléia Geral será feita com antecedência mínima de dez 
dias, constando dia, hora, local e assuntos a serem discutidos, mediante edital publicado na 
página institucional do Colégio Notarial do Brasil, na Internet, e correspondência simples 
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enviada aos associados institucionais e aos associados aderentes individuais. 
 
Artigo 13 - A Assembléia Geral reunir-se-á, em primeira convocação, com o quorum mínimo 
de um terço dos associados; e, em segunda convocação, trinta minutos após a primeira, com 
qualquer número de associados. 
Parágrafo primeiro - A Assembléia para decidir sobre a dissolução do Colégio, reforma 
estatutária ou para a destituição de qualquer membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal 
deverá ser especialmente convocada para tal finalidade. Na mesma sessão em que for votada 
a dissolução do Colégio e obedecendo o mesmo quorum, será, também, decidido o destino de 
seu patrimônio.  
Parágrafo segundo – Para as deliberações que tenham por finalidade destituir os 
administradores, alterar o estatuto e dissolver a entidade é exigido o voto concorde de 2/3 
(dois terços) dos presentes à Assembléia especialmente convocada para este fim, não 
podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou 
com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 
Parágrafo terceiro - A Assembléia Geral deliberará sobre quaisquer matérias constantes da 
ordem do dia mediante o voto concorde de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos presentes, 
exceto com relação às matérias previstas no parágrafo anterior. 
Parágrafo quarto – Ocorrendo a extinção do Colégio Notarial do Brasil o patrimônio terá a 
destinação que for definida pela Assembléia Geral. 
 
Artigo 14 – A alteração ou reforma deste Estatuto poderá ser proposta pela Diretoria ou por 
1/3 dos associados com mais de três anos de efetividade social. A Assembléia Geral será 
convocada para o prazo máximo de 30 dias, durante o qual a proposta de alteração será 
divulgada por meio eletrônico. 
 
Artigo 15 - A representação dos associados perante a Assembléia Geral será apurada da 
seguinte forma: 
a) o associado institucional terá direito a voz e a tantos votos quantos forem seus respectivos 
associados matriculados junto à Seção Estadual ou Regional do Colégio Notarial do Brasil, 
sendo representado por aquele que for indicado pelas respectivas Seções, subtraindo-se os 
votos dos sócios aderentes individuais que se fizerem presentes na Assembléia Geral. 
b) o associado aderente individual terá direito a voz e a voto durante a Assembléia Geral, que 
poderá ser exercido pessoalmente, ou por representação conferida a outro tabelião, ou ao 
substituto legal na respectiva delegação, como dispuser o Regimento Interno; e, 
Parágrafo primeiro - O exercício do voto fica condicionado à regularidade no pagamento da 
contribuição social. 
Parágrafo segundo - O associado institucional, por seu representante indicado, terá direito a 
voz e a voto pelos que sejam associados até doze (12) meses anteriores à Assembléia Geral, 
respeitada a condição do parágrafo primeiro, acima. 
Parágrafo terceiro – Os associados poderão se fazer representar por outro associado ou por 
profissional que o substitua na delegação na forma da lei e como dispuser o regimento 
interno. 
 
Artigo 16 - A Assembléia Geral será instalada pelo Presidente da Diretoria do Colégio Notarial 
do Brasil, sendo as decisões adotadas de forma soberana, por maioria simples. 
Parágrafo primeiro - Em caso de impedimento do Presidente, por qualquer motivo, inclusive 
por eventual conflito de interesses, o associado com mais tempo de filiação que estiver 
presente assumirá a presidência da Mesa. Em caso de empate, recairá a escolha no mais idoso 
entre eles. Persistindo o empate, proceder-se-á à escolha por aclamação entre os que se 
encontrarem empatados.  
Parágrafo segundo - Caberá ao 1º Secretário redigir e mandar lavrar a ata da sessão e 
desempenhar as demais tarefas de assessoramento do Presidente. Em caso de 
incompatibilidade do 1º Secretário e do 2º Secretário, o Presidente escolherá entre os 
associados presentes um secretário "ad hoc". 
Parágrafo terceiro – As atas de todas as Assembléias Gerais serão lavradas e assinadas no Livro 
de Assembléias Gerais; haverá também um Livro de Presença dos Associados, a ser utilizado 
em todas as reuniões da Assembléia Geral. 
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CAPÍTULO IV 
Da Diretoria 

Artigo 17 - A Associação será administrada por uma Diretoria constituída de Presidente, 1 
Vice-presidente, 2 vice-presidente, 1 Secretario, 2 Secretario, 1 Tesoureiro e 2 Tesoureiro, 
eleitos pela Assembléia Geral. 
Parágrafo primeiro - O mandato é de três anos e se extingue com a posse da nova diretoria.  
Parágrafo Segundo – O presidente indicará outros diretores necessários para áreas especificas, 
de acordo com o Regimento Interno. 
Parágrafo Terceiro - Só poderá ser membro da Diretoria o associado que, cumulativamente, 
preencher os seguintes requisitos:  
a) ter mais de 3 (três) anos de efetividade social ininterrupta; e 
b) ter pelo menos 3 (três) anos de titularidade. 
Parágrafo Quarto - Os membros da Diretoria não poderão fazer parte, enquanto estiverem 
nessa condição, de cargos diretivos de outro órgão representativo de classe, a não ser que o 
mesmo tenha seus objetivos também voltados para os interesses notariais. 
 
Artigo 18 - Os membros da Diretoria poderão licenciar-se de seus cargos, desde que 
autorizados pela maioria de seus pares, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Tal 
limitação de prazo não se aplicará às licenças por motivo de moléstia. 
 
Artigo 19 - A Diretoria reunir-se-á mediante convocação do Presidente, em data, horário e 
local a serem por ele determinados, com a presença mínima de quatro de seus membros. 
Parágrafo único – As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas e assinadas em livro 
próprio.  
 
Artigo 20 - É vedado à Diretoria, sem expressa autorização da Assembléia, adquirir, alienar, 
onerar imóveis ou renunciar a direitos a eles relativos. 
 
Artigo 21 - São atribuições da Diretoria :  
a) conceder licença aos seus membros; 
b) declarar vago qualquer cargo da Diretoria e, sendo o caso, providenciar o seu provimento; 
c) deliberar sobre pedidos de licença de associados; 
d) aplicar penalidades estatutárias aos associados, após oitiva do interessado, ao qual será 
propiciado amplo direito de defesa, observando- se, quanto à pena de exclusão, o disposto no 
artigo 4º, alínea "h", e no artigo 57 e seu parágrafo único, ambos do Código Civil; 
e) buscar a profissionalização da administração ordinária da Associação, elaborando o quadro 
do pessoal e fixando-lhe os vencimentos;  
f) admitir, demitir, promover e aplicar as penalidades que o caso requerer a todos os 
funcionários do Colégio; 
g) arrecadar e administrar as rendas da Entidade e efetuar o pagamento das despesas de 
custeio; 
h) propor à Assembléia medidas de caráter financeiro que se façam necessárias nos termos 
deste Estatuto; 
i) criar, entendendo conveniente, Delegacias Regionais, nomeando os respectivos Delegados e 
estabelecendo competência e atribuições e dotando-as da necessária infra-estrutura;  
j) promover reuniões periódicas com o quadro de associados, com o fim específico de levar ao 
conhecimento dos mesmos os assuntos de interesse da classe; e, 
k) apresentar à Assembléia Geral, na segunda quinzena do mês de março, a prestação de 
contas do ano anterior para a deliberação, discussão e votação do relatório da Diretoria e do 
balanço geral das receitas e das despesas relativos ao exercício anterior, e o novo orçamento, 
que deverá estar acompanhado de parecer do Conselho Fiscal. 
 
Artigo 22 - Além de outras constantes deste Estatuto, são atribuições do Presidente: 
a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as decisões da Assembléia Geral e da Diretoria; 
b) nomear comissões para assessorá-lo em assuntos que entenda demandarem tal providência; 
c) representar o Colégio ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, observado o 
disposto nas alíneas "e" e "f" deste artigo; 
d) contratar profissionais para a elaboração de pareceres sobre assuntos de interesse dos 
notários; 
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e) junto com Tesoureiro, emitir, endossar e assinar cheques e ordens de pagamento; assinar 
balancetes e o balanço anual das receitas e das despesas; 
f) nomear procuradores para tarefas administrativas ou com poderes especiais ou, ainda, com 
poderes “ad judicia”, assinando, nesses casos, juntamente com o 1º Secretário;  
g) convocar e presidir as Assembléias Gerais e as reuniões da Diretoria; 
h) presidir os Congressos Notariais Brasileiros; e, 
i) propor à Assembléia revisão de decisão da Diretoria que, em seu entender, não seja 
conveniente aos interesses do Colégio. 
 
Artigo 23 - São atribuições do 1º Vice-Presidente: 
a) substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências temporárias; e, 
b) cumprir os encargos delegados pelo Presidente. 
 
Artigo 24 - São atribuições do 2º Vice-Presidente: 
a) substituir o 1º Vice-Presidente em seus impedimentos e ausências temporárias; e, 
b) cumprir os encargos delegados pelo Presidente ou pelo 1º Vice-Presidente. 
 
Artigo 25 - São atribuições do 1º Secretário: 
a) dirigir os serviços da Secretaria, instrumentando-a da melhor maneira possível;  
b) receber e assinar a correspondência da Entidade, excetuadas as hipóteses em que tal 
atribuição, pela natureza ou relevância da matéria, caiba ao Presidente; 
c) supervisionar a guarda dos arquivos do Colégio Notarial;  
d) secretariar as reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral, lavrando as respectivas atas; 
e) delegar ao 2º Secretário alguma ou algumas de suas atribuições; 
f) junto com o Presidente, firmar os instrumentos de procurações com poderes especiais; e, 
g) cumprir os demais encargos delegados pelo Presidente. 
 
Artigo 26 - São atribuições do 2º Secretário:  
a) substituir o 1º Secretário em seus impedimentos e ausências temporárias; e, 
b) cumprir os encargos delegados pelo 1º Secretário ou pelo Presidente. 
 
Artigo 27 - São atribuições do 1º Tesoureiro: 
a) superintender o movimento financeiro do Colégio ; 
b) receber quaisquer quantias devidas à Entidade, passar recibos e dar quitação; 
c) junto com o Presidente, emitir, endossar e assinar cheques e ordens de pagamento, assinar 
balancetes e o balanço anual das receitas das despesas; 
d) supervisionar e manter em dia a contabilidade da Associação; 
e) elaborar e apresentar à Diretoria os balancetes trimestrais das receitas e despesas para 
encaminhamento ao Conselho Fiscal; 
f) elaborar e apresentar à Diretoria a proposta orçamentária do ano seguinte, em prazo 
suficiente para que a mesma seja analisada pelo Conselho Fiscal e apresentada à Assembléia 
Geral; 
g) elaborar e apresentar à Diretoria o balanço geral das receitas e despesas relativo ao último 
exercício, a fim de que o mesmo seja encaminhado ao Conselho Fiscal e posteriormente 
apresentado à Assembléia Geral; 
h) manter atualizado o cadastro de associados contribuintes inadimplentes; e, 
i) zelar pela segurança dos valores pertencentes à Associação. 
 
Artigo 28 - São atribuições do 2º Tesoureiro: 
a) substituir o 1º Tesoureiro em seus impedimentos e ausências temporárias; e, 
b) cumprir os encargos delegados pelo 1º Tesoureiro ou pelo Presidente. 

 
 

CAPÍTULO V 
Do Conselho Fiscal 

Artigo 29 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de 
suplentes, que deverão preencher os mesmos requisitos previstos no parágrafo primeiro do 
artigo 16 deste estatuto, não podendo fazer parte da Diretoria nem ter parentesco com 
qualquer de seus membros, até o terceiro grau. 
Parágrafo único - O Conselho Fiscal terá um Coordenador, eleito por seus pares logo após a 
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respectiva investidura.  
 
Artigo 30 - Compete ao Conselho Fiscal examinar os livros, documentos, orçamentos, 
balancetes e balanços, emitindo pareceres e encaminhando-os ao órgão competente.  
Parágrafo primeiro - O orçamento anual do exercício seguinte deverá ser entregue pela 
Diretoria ao Conselho Fiscal que o analisará e devolverá com parecer a fim de ser apresentado 
à Assembléia Geral na reunião ordinária realizada no mês de novembro para discussão e 
votação do próximo exercício. 
Parágrafo segundo - O balanço anual do exercício anterior será apresentado pela Diretoria ao 
Conselho Fiscal, devendo este apreciá-lo e devolvê-lo à Diretoria, com parecer, a fim de o 
mesmo ser apresentado à Assembléia Geral na reunião a ser realizada na segunda quinzena do 
mês de fevereiro, para discussão e votação do relatório da Diretoria e do balanço geral das 
receitas e das despesas relativos ao exercício anterior.  
Parágrafo terceiro - O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que necessário, mediante 
convocação de seu Coordenador ou do Presidente da Diretoria ou da Assembléia Geral.  

 
 

CAPÍTULO VI 
Das Eleições 

Artigo 31 - O voto por procuração só será admitido quando o mandato for outorgado a um 
associado em pleno exercício de seus direitos.  
 
Artigo 32 - As eleições para qualquer dos órgãos da Entidade obedecerão as seguintes 
disposições: 
a) as candidaturas deverão constar de chapa única e completa, devendo ser apresentada com 
anuência expressa de todos os candidatos; 
b) se um dos nomes que compuser a chapa não preencher os requisitos previstos neste 
Estatuto, toda a chapa será considerada irregular, sendo, portanto, considerada inapta para o 
pleito; 
c) o registro das candidaturas far-se-á na Secretaria do Colégio até 10 (dez) dias antes da 
data marcada para a eleição; 
d) só poderá ocorrer uma reeleição para qualquer dos órgãos estatutários; e, 
e) a Secretaria providenciará a publicação dos nomes dos candidatos que compõem as chapas 
habilitadas no quadro interno, em lugar de destaque. 
 
Artigo 33 - Terminada a votação, proceder-se-á à contagem das cédulas, sendo nula a eleição 
se o número delas não corresponder ao de votantes, desde que a diferença encontrada venha 
a tornar possível a alteração do resultado. 
 
Artigo 34 - Os membros dos órgãos estatutários tomarão posse em seus respectivos cargos no 
momento em que forem proclamados como eleitos, e assim permanecerão até a investidura 
dos respectivos sucessores, nos termos previstos neste Estatuto. 

 
 

CAPÍTULO VII 
Do Patrimônio e das Finanças 

     
Artigo 35 - O Patrimônio do Colégio Notarial é constituído por todos os bens e direitos que 
possui ou venha a possuir. 
 
Artigo 36 – A receita do Colégio Notarial é formada: 
a) por contribuições dos associados; 
b) por verbas recebidas pelo Colégio Notarial provenientes de inscrições, patrocínios ou 
divulgações relacionados a cursos, palestras, eventos, simpósios e reuniões, desde que 
voltados para o seu objeto social e com objetivo de suportar os custos inerentes aos mesmos; 
c) por verbas recebidas pelo Colégio Notarial decorrente da prestação de serviços de apoio às 
atividades dos associados, tais como obtenção de certidões junto a órgãos públicos, sempre 
objetivando suportar os custos inerentes a tais serviços; 
d) por verbas recebidas pelo Colégio Notarial para manter e gerir centrais de informações 
sobre atos notariais; 
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e) por verbas recebidas pelo Colégio Notarial originadas de produtos por ele vendidos e que 
digam respeito às atividades profissionais dos associados e da classe notarial, como por 
exemplo edições das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; carteiras de 
identificação profissional; livros jurídicos; cera destinada a cerrar testamentos; coletores de 
impressão digital; etc., sempre com objetivo de cobrir os custos inerentes a tais serviços; 
f) por verbas recebidas pelo Colégio Notarial pela atuação como gestor ou administrador de 
produção e distribuição de itens destinados à atividade profissional dos associados e da classe 
notarial, originados de atribuição conferida pelas leis ou pelas Corregedorias Geral de Justiça, 
inclusive como serviço essencial à atividade notarial e à sociedade civil, usuária dos serviços 
notariais; e, 
g) por verbas recebidas pelo Colégio Notarial relativamente à divulgação de empresas e 
produtos nos seus meios de comunicação (periódico a que se refere à alínea “f” do artigo 2º; 
página da rede mundial de computadores internet e outros que venham ser criados), 
objetivando cobrir ou reduzir os custos de produção e manutenção desses serviços.     
 
Artigo 37- A despesa não poderá exceder a receita prevista no orçamento, a não ser com a 
expressa autorização da Assembléia Geral, devendo todos os resultados financeiros, inclusive 
os que eventualmente provenham de superávit dos serviços e atividades tratadas nas alíneas 
“b” a “g”, retro, serem utilizados em favor do quadro de associados e com os objetivos 
delineados neste estatuto.  
 
Artigo 38- O exercício financeiro coincidirá com o ano-calendário. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
Das Penalidades 

Artigo 39 – O associado que infringir este estatuto ou as decisões da Assembléia e da Diretoria 
fica sujeito às seguintes penalidades:  
a) advertência verbal; 
b) advertência escrita ou multa; 
c) suspensão de até 90 (noventa) dias, sem prejuízo de multa; e, 
d) exclusão. 
     
Artigo 40 - A advertência verbal será aplicável quando a falta for de natureza leve e, em caso 
de reincidência, aplicar-se-á a advertência escrita. 
Parágrafo único - As advertências, verbais ou escritas, serão sempre sigilosas.  
 
Artigo 41 - A pena de suspensão poderá ser aplicada ao associado que:  
a) não acatar advertência escrita; ou 
b) desrespeitar qualquer membro da Diretoria, dos Conselhos, Delegados Regionais, 
associados ou funcionários investidos de autoridade, quando no exercício de suas funções; ou 
c) conduzir-se de maneira reprovável no desempenho de suas funções; ou 
d) manifestar-se, dentro ou fora das dependências da Associação, contra o bom nome desta.  
Parágrafo único - A pena de suspensão priva o punido do gozo de todos os direitos sociais 
durante o prazo respectivo, mantendo, porém, seus deveres.  
 
Artigo 42 - Está sujeito à pena de exclusão o associado que:  
a) reincidir na falta que gerou pena de suspensão; 
b) cometer falta gravíssima, assim julgada pela Assembléia Geral; 
c) for condenado judicialmente por sentença transitada em julgado, em razão da prática de 
ato desabonador da atividade notarial, assim considerado pela Assembléia Geral; 
d) atrasar o pagamento de suas contribuições por 3 (três) meses consecutivos ou deixar de 
satisfazer quaisquer outras obrigações pecuniárias para com o Colégio e, depois de notificado, 
não regularizar sua situação; e, 
e) atentar contra os princípios éticos e legais da classe notarial.  
  
Artigo 43 - Fica assegurado ao infrator amplo direito de defesa, seja qual for a pena imposta.  
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CAPÍTULO IX 
Dos Recursos 

Artigo 44 - Contra a aplicação de qualquer penalidade caberá recurso à Assembléia Geral. 
Parágrafo único - Em qualquer caso o pedido, que terá efeito suspensivo, deverá ser feito 
dentro de 15 (quinze) dias a partir da data em que o punido tiver conhecimento da respectiva 
pena. 

 
 

CAPÍTULO X 
Das Disposições Gerais 

Artigo 45 - As atribuições conferidas aos associados, como membros da Assembléia, Diretoria 
e Conselho Fiscal são pessoais e intransferíveis. 
 
Artigo 46 – As seções estaduais do Colégio Notarial do Brasil deverão providenciar, no prazo 
máximo e improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da aprovação desta 
reforma estatutária, a adaptação dos seus atos constitutivos ao presente estatuto, 
observando, no que couber, às suas regras e disposições. 
 
Artigo 47 - O Presidente da Diretoria ou o respectivo substituto estatutário terá direito ao 
voto de qualidade no caso de resultar empatada qualquer deliberação do órgão sob seu 
comando. 
     
Artigo 48 - O presente Estatuto entrará em vigor na data em que for aprovado pela 
Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim. 
Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral, respeitadas as leis 
aplicáveis à espécie. 
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Petição protocolada sob o número 319/2017 encaminhada à Seção de Protocolo e Digitalização para
inserção no presente feito.

 

Brasília, 10 de janeiro de 2017.

MARCOS GABRIEL DA SILVA GOMES
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1.  

2.  

AO EXCECLENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR-NACIONAL DE JUSTIÇA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

 

Ref. Indicação, como terceiro interessado, de nomes para integrar a comissão a ser criada no âmbito do SINTER – Sistema de

Gestão de Informações Territoriais (Decreto 8.764/2016). 

 

.Senhor Corregedor-Nacional

 

, com sede em São Paulo na Avenida Paulista, 2073,O INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL – IRIB
conjuntos 1.201 e 1.202 - Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 01311-300, CNPJ 44.063.014/0001-20, por seu Presidente, eleito
para o biênio 2017-8, , CPF 656.714.578-15 – telefone (11) 9.9942.9993, vem, na condição de SÉRGIO JACOMINO terceiro

, apresentaro seguinte pleito.interessado

No decorrer dos últimos anos, desde 2013, o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB engajou-se nas discussões relativas
ao SINTER - Sistema de Gestão de Informações Territoriais, criado pelo Decreto 8.764/2016.

As posições dos seus associados, registradores de todo o Brasil, no tocante à competência de o Poder Executivo Federal baixar
atos normativos e regulamentares dispondo sobre as atividades notariais e de registro, se dividiram e acabaram redundando no
tema central da disputa eleitoral da qual a nossa chapa sagrou-se vitoriosa.

Tendo assumido a Presidência do Instituto, legitimados por uma votação expressiva, rogamos a Vossa Excelência que possa ouvir
o IRIB nas questões relativas ao Registro de Imóveis Eletrônico (SREI), regulamentado pelo próprio CNJ (Provimento 47/2015),
especialmente no que se refere ao SINTER.

A fim de não deixar passar a oportunidade de participar, efetivamente, das discussões relativas ao tema, tomamos a liberdade de
propor a Vossa Excelência os nomes dos registradores imobiliários abaixo, membros da atual diretoria do IRIB:

SÉRGIO JACOMINO, Presidente do IRIB, 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo –  
.presidente@irib.org.br

FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, Diretor de novas tecnologias do IRIB, 1º Oficial de Registro de Imóveis da
Capital de São Paulo – flauzilino@gmail.com

 Estes são os nossos pleitos que, mui respeitosamente, apresentamos à superior consideração de Vossa Excelência.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2017.

SÉGIO JACOMINO, Presidente
presidente@irib.org.br
Tel. (11) 9 9942 9993
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Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000

Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

 

DESPACHO 

Trata-se de Pedido de Providências formulado pela SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL em desfavor do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –CNJ.

A requerente narrou, em síntese, que de acordo com o art. 6º, do Decreto n.
8.764/2016, é necessário que seja elaborado um Manual Operacional do Sistema de Gestão de
Informações Territoriais – SINTER.

Apresentou ao final, sugestão de composição para a formação de um comitê
temático.

Solicitadas informações sobre o esboço do manual que deseja apresentar, vieram os
documentos acostados ao id 2054823. A requerente sugeriu que o comitê fosse composto por:

2 representantes dos Registradores de Imóveis;

2 representantes dos Registradores de Títulos e Documentos;

2 representantes dos Oficiais de Notas; e

1 representante da Corregedoria Nacional de Justiça.

A ANOREG-BR (id 2078694), o Colégio Notarial do Brasil (id 2089319 e 2089889)
e o IRIB (id 2103190) indicaram representantes para compor o comitê.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Analisando os autos constato que o pleito da requerente está em vias de ser atendido,
pois os diretamente interessados manifestaram-se nos autos.

Assim, em atendimento ao pleito da requerente, bem como acolhendo a sugestão das
entidades de classe, a Corregedoria Nacional sugere, ao final, os seguintes nomes para compor
o comitê.
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Ante o exposto,  à requerente para ciência dos nomes indicados para comporoficie-se
o comitê para a elaboração do Manual Operacional do Sistema de Gestão de Informações
Territoriais – SINTER.

Após, aguarde-se por 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo, sejam os autos conclusos
para deliberação.

Cumpra-se.

 

Ministro João Otávio de Noronha

Corregedor Nacional de Justiça

 

NOMES PARA COMPOR O COMITÊ PARA A ELABORAÇÃO DO MANUAL
OPERACIONAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS –

SINTER

Representantes dos Registradores de Imóveis:

Sérgio Jacomino

Flauzilino Araújo dos Santos

Luiz Gustavo Leão Ribeiro

Frederico Jorge Vaz de Figueiredo Assad

Representantes dos Registradores de Títulos e Documentos:

Paulo Roberto de Carvalho Rêgo

Marcelo da Costa Alvarenga

Julia Botelho Vidigal

Representantes dos Oficiais de Notas:

Hércules Benício

Andrey Guimarães Duarte

Daniel Paes de Almeida

Representante da Corregedoria Nacional de Justiça:

Juiz de Direito do TJDFT, Marcio Evangelista Ferreira da Silva, requisitado pelo
Conselho Nacional de Justiça
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Analista Judiciário do STJ, Tiago Borges Fonseca, requisitado pelo Conselho
Nacional de Justiça.

Num. 2132164 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JOAO OTAVIO DE NORONHA - 16/03/2017 19:05:55
https://www.cnj.jus.br/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17031516322362100000002062692
Número do documento: 17031516322362100000002062692



 

 Conselho Nacional de Justiça

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005650-96.2016.2.00.0000
Requerente: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

 INTIMAÇÃO

Por determinação do Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional de Justiça, fica  SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL intimada para ciência de decisão, conforme cópia em anexo.

Caso seja utilizada intimação física, ela deverá ser dirigida ao endereço a seguir:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Secretaria da Receita Federal (Órgãos Regionais - MF), SAS Quadra 3 Bloco O - 8º andar - sala 820, Asa
Sul, BRASíLIA - DF - CEP: 70079-900

Brasília, 17 de março de 2017.

 

Secretaria Processual
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 JS650190992BR - Histórico do Objeto
O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso
do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.

Data Local Situação

23/03/2017 16:43 CDD BRASILIA CENTRO - BRASILIA/DF Entrega Efetuada

23/03/2017 13:48 BRASILIA/DF Saiu para entrega ao destinatário

21/03/2017 15:35 AGF 316 NORTE - Brasilia/DF Postado

SRO Mobile - Conheça nosso aplicativo oficial de Rastreamento.

SRO - Internet http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=...

1 de 1 24/03/2017 14:38
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Petição anexa.
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SRTVS Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Sala 601/606 – Centro Empresarial Brasília – 70340-907 – Brasília/DF – (61) 3323-
1555 - www.anoreg.org.br / anoregbr@anoregbr.org.br 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA MINISTRO JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA. 

 

 

 

Referência: Pedido de Providências nº 0005650-96.2016.2.00.0000 - SINTER. 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL – 

ANOREG-BR, pessoa jurídica de direito privado, sediada na SRTVS, Quadra 701, Lote 5, 

Bloco A, Salas 601/604, Centro Empresarial Brasília, CEP 70.340-907, Brasília-DF, em 

atenção ao DESPACHO do eminente Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, 

Doutor Marcio Evangelista Ferreira da Silva, proferido nos autos do PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS nº 0005650-96.2016.2.00.0000, vem, perante Vossa Excelência, por 

seu representante legal, apresentar NOVA MANIFESTAÇÃO sobre elaboração 

Operacional do Sistema de Gestão de Informações Territoriais (SINTER).   

 

Tendo em vista a alteração da presidência do Instituto de Registro de 

Imoveis do Brasil – IRIB, recebi Requerimento onde solicitam que sejam alterados os 

nomes dos representantes dos Registradores de Imoveis junto ao Projeto, conforme 

segue: 

 

1. SÉRGIO JACOMINO, Presidente; 

2. FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, Diretor de Novas Tecnologias 

da Informação; 

3. DANIEL LAGO RODRIGUES, Diretor Adjunto. 
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Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais 

que se fizerem necessárias, enquanto renovo protestos de alta estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

Brasília/DF, em 27 de março de 2017 

 
Rogério Portugal Bacellar  

Presidente  
ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL  
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