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EDITORIAL

“É preciso que os delegatários 
do foro extrajudicial busquem 

a leitura dos dispositivos 
previstos, evitando a 

aplicação de eventuais 
medidas ultrapassadas”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

O
s próximos dias serão ainda mais movimentados na sede do Sinoreg-ES. Nossas eleições 
estão para acontecer e estou deixando a presidência desta entidade bastante satisfeito com 
o que foi feito até o momento. Foram quatro anos de muito trabalho, suor e dedicação em 

prol da classe notarial e registral capixaba.

Em minha gestão, priorizei resgatar a união dos colegas delegatários, de modo que fosse pos-
sível avançar em projetos destinados ao fomento de novos serviços prestados pelos cartórios, por 
exemplo, a comunicação de venda de veículos junto ao DETRAN/ES, implementação da central 
de editais de proclamas, a postecipação do protesto, emissão e consulta de CPF, encaminhamento 
do projeto da Carteira de Identidade – Ofícios da Cidadania, propagação da regularização fundiá-
ria, entre outras conquistas. Além disso, tivemos muita sabedoria em conseguir retomar a apro-
ximação com a Administração Pública, celebrando parcerias e convênios destinados a difundir 
nossos trabalhos e ratificar a função social de nossas serventias extrajudiciais.

Agradeço imensamente a todo minha Diretoria e Conselhos por toda dedicação e zelo em nos-
sas tarefas. É preciso sempre reafirmamos o nosso compromisso de resgatar a essência da nobre 
função que nos foi delegada. Conseguimos colocar o SINOREG-ES como referência para demais 
instituições parceiras e públicas, trazendo credibilidade para o universo notarial e de registros.

Agora, precisamos ir além e buscar o aprimoramento desses serviços. A nova diretoria deve ter a 
consciência de que um Sindicato só é forte quando conta com a participação de seus associados. A coo-
peração de todos é de extrema importância para construirmos, juntos, os alicerces dessa nova gestão.

Márcio Valory Silveira
Presidente do SINOREG-ES

Muito trabalho e união, 
o SINOREG-ES é forte



4 Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Iniciativas sociais, como a 
campanha de proteção aos idosos 
aderida pelo Sinoreg-ES, ganharam 
destaque no portal Gazeta Online

Divulgação do trabalho do Sinoreg-ES 
na mídia economizou mais de 
R$ 1 milhão em receitas publicitárias
Crescimento do Clube de Benefícios com inúmeros convênios também 
marcou gestão 2019/2020 do presidente Márcio Valory Silveira

E “Tivemos um desenvolvimento dos conteú-
dos para além dos veículos impressos e onlines, 
mas também nos telejornais capixabas e rádios 
como a CBN Vitória e Jovem Pan, o que mostra 
a presença das matérias divulgadas pelo Sinoreg 
em diversos veículos e para diferentes públicos”, 
ressalta o registraor e tabelião titular do Regis-
tro Civil e Tabelionato de Notas de Jerônimo 
Monteiro (ES), Bruno Bittencourt Bittencourt.

m dois anos de gestão do presidente do 
Sindicato dos Notários e Registradores 
do Estado do Espírito, Márcio Valory 

Silveira, o Sindicato apresentou um importan-
te progresso como fonte de informação na im-
prensa capixaba, tornando-se referência para 
assuntos voltados para casamentos, nascimen-
tos, divórcios, protesto e diversos outros que 
envolvem as atividades cartorárias.

Em 2019, foram 98 notícias positivas sobre 
o Sinoreg-ES divulgadas na imprensa. A ocu-
pação desses espaços, convertido para valores 
em espécie, seguindo a tabela de preços para 
anúncios publicitários, exigiria um investi-
mento total superior a R$ 700 mil. Durante o 
primeiro semestre de 2020, foram 54 matérias 
positivas, sendo que esses anúncios exigiriam 
um investimento total superior a R$ 400 mil. 

Líder em circulação no Estado do 
Espírito Santo, o jornal “A Tribuna” 
veiculou diversas matérias sobre o 

Sinoreg-ES desde o ano passado. 
Em 2020, destaque para os serviços 

online dos cartórios capixabas
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Grandes jornais do Espírito Santo, como “A 
Tribuna” e o portal “A Gazeta”, noticiaram uma 
série de trabalhos desenvolvidos por notários e 
registradores capixabas. A prestação de servi-
ço e o conteúdo da informação desses veículos 
alcançou temas como o combate à corrupção, 
campanhas sociais e a emissão de segunda via 
de CPFs nos Cartórios de Registro Civil. 

Com a chegada da pandemia em março deste 
ano, os veículos também deram destaque para 
os inúmeros serviços oferecidos pelas serven-

tias extrajudiciais de maneira online, enfatizan-
do a sua modernização e preparo para atender 
a população capixaba. 

“Durante a gestão deste biênio conseguimos 
consolidar a marca do Sinoreg entre os veículos 
de comunicação no Estado do Espírito Santo. A 
principal publicação foi a campanha criada pela 
W Comunica que circulou em nossa revista de 
Direito Notarial e Registral, jornal A Gazeta e 
em espaços públicos da cidade de Vitória”, diz 
o oficial substituto do 1º Ofício da 2ª Zona de 
Serra (ES), Bruno do Valle Couto Teixeira, ao 
relembrar uma campanha de comunicação 

que ganhou os outdoors da capital capixaba. 
Além de investir em campanhas com gran-

de alcance e conquistar espaço em diversos 
veículos de comunicação, o Sinoreg-ES for-
taleceu também os seus canais de comunica-
ção, com enfoque em lives e publicações nas 
mídias sociais. 

“Aproveitamos nossas mídias sociais para 
enaltecer o trabalho dos diversos cartórios ex-
trajudiciais presentes no território capixaba, 
promovendo a divulgação da estrutura interna 
de várias serventias e de sua equipe de trabalho, 
em especial, durante o auge da pandemia, fato 
que marcou a mudança no comportamento da 
classe perante os usuários dos serviços”, lembra 
o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory. 

CLUBE DE BENEFÍCIOS 
Outro marco da gestão atual do Sinoreg-ES é 
o Clube de Benefícios, que buscou incessante-
mente trazer parcerias úteis que pudessem be-
neficiar as serventias extrajudiciais. 

Dentre elas, pode-se destacar as que estão 
voltadas para o setor bancário, com disponi-
bilização de linhas de crédito mais acessíveis e 
taxas de juros reduzidas. 

De acordo com o registrador e tabelião titular do 
Registro Civil e Tabelionato de Notas de Jerôni-
mo Monteiro (ES), Bruno Bittencourt Bittencourt, 
diversas matérias sobre o Sinoreg para diferen-
tes públicos foram divulgadas na mídia

Segundo o oficial substituto do 1º Ofício da 2ª 
Zona de Serra (ES), Bruno do Valle Couto Teixei-
ra, durante a gestão deste biênio conseguiu-se 
consolidar a marca do Sinoreg entre os veículos 
de comunicação no Estado do Espírito Santo

Além de conquistar espaço em diversos veículos 
de comunicação, o Sinoreg-ES fortaleceu 
também os seus canais de comunicação: 
“aproveitamos nossas mídias sociais”, diz o 
presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory Silveira

“Tivemos um 
desenvolvimento dos 
conteúdos para além 

dos veículos impressos e 
onlines, como nos telejornais 
capixabas e rádios, como a 
CBN Vitória e Jovem Pan”

Bruno Bittencourt Bittencourt, registrador 
e tabelião do Registro Civil e Tabelionato 

de Notas de Jerônimo Monteiro (ES)

“Aproveitamos nossas 
mídias sociais para enaltecer 

o trabalho dos diversos 
cartórios extrajudiciais 
presentes no território 

capixaba”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES
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O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo 
Casagrande, destaca a parceria com o Sinoreg-
ES firmada em setembro de 2019: “parceiro 
muito relevante para o Banestes”

De acordo com o diretor administrativo 
da FDV, Jorge Abikair, a parceria entre FDV 
e Sinoreg-ES é uma grande oportunidade 
para ambas as instituições

Para o diretor comercial da JS Gráfica, Sérgio 
Rodrigues Mendes, a parceria com o Sinoreg-
ES tem sido fundamental para a empresa se 
estabelecer no Estado

“Já celebramos 
aproximadamente R$ 330 

mil em operações de crédito, 
além de vários serviços 

contratados, mostrando que 
a parceria entre as duas 

instituições é sólida” 

José Amarildo Casagrande, 
diretor-presidente do Banestes

“A parceria nos ajuda a 
contribuir para a construção 
de uma comunidade jurídica 
capixaba mais qualificada 
e bem preparada para os 

desafios de um mercado em 
constante transformação” 

Jorge Abikair, 
diretor administrativo da FDV

“A credibilidade que o 
Sinoreg-ES repassa aos seus 
associados é excepcional e a 
nossa melhor propaganda” 

Sérgio Rodrigues Mendes, 
diretor comercial da JS Gráfica

Com mais de 1 milhão de clientes, o Banco 
do Estado do Espírito Santo (Banestes) fir-
mou parceria com o Sinoreg-ES em setembro 
de 2019. A parceria firmada visa estabelecer 
condições especiais e mais vantajosas na 
oferta de produtos e serviços disponibiliza-
dos pelo Banestes, com opção de crédito com 
taxas, prazos e limites diferenciados, junto 
aos associados e funcionários dos associados 
ao Sindicato, que agrega todas as especialida-
des da atividade notarial e registral presentes 
no Estado. 

“O Sinoreg-ES é um parceiro muito re-
levante para o Banestes, além de ter uma 
atuação muito importante no Espírito Santo. 
Durante esse primeiro ano de parceria, de-
senhamos produtos de crédito, condições di-
ferenciadas em serviços de cobrança e folha 
de pagamento, isenção em pacotes de tarifas 
e anuidades de cartão de crédito. Com isso, 
já celebramos aproximadamente R$ 330 mil 
em operações de crédito, além de vários ser-
viços contratados, mostrando que a parceria 

entre as duas instituições é sólida”, destaca o 
diretor-presidente do Banestes José Amaril-
do Casagrande. 

O Sindicato também firmou convênios na 
área de educação, com renomadas instituições 
de ensino, proporcionando descontos em cur-
sos de graduação, pós-graduação e mestrado 
para os titulares das serventias, seus prepostos 
e até mesmo os respectivos familiares. 

Em 2020, o Sinoreg-ES firmou parceria com 
a Faculdades Integradas de Vitória, sendo que 
o convênio garante aos associados do Sinoreg 
desconto de 40% nos cursos de especialização. 

“A parceria entre FDV e Sinoreg-ES é uma 
grande oportunidade para ambas as institui-
ções. Do lado da FDV, nos ajuda a contribuir 
para a construção de uma comunidade jurídi-
ca capixaba mais qualificada e bem preparada 
para os desafios de um mercado em constante 
transformação. Do lado do Sinoreg-ES, traz 
um benefício importante aos seus sindicali-
zados, que é o de ter acesso, com condições 
especiais, a uma qualificação de alto nível, as-

pecto fundamental para conquistar a ascensão 
e realização profissionais”, argumenta o dire-
tor administrativo da FDV, Jorge Abikair. 

Também vale destacar a parceria que o 
Sindicato firmou com as gráficas licenciadas 
para emitirem o papel de segurança utilizado 
pelos cartórios em seus documentos oficiais, 
o que permitiu a obtenção de significativos 
descontos. 

Há 36 anos atendendo cartórios de todo o 
Brasil, com modelos personalizados e exclusi-
vos de impressos, principalmente na linha de 
segurança, como certidões, traslados, capas e 
etiquetas, a JS Gráfica tem parceria com o Sino-
reg-ES desde o ano de 2003. “A parceria sempre 
foi fundamental para nos estabelecermos no 
Estado. A credibilidade que o Sinoreg-ES repas-
sa aos seus associados é excepcional e a nossa 
melhor propaganda. Principalmente nesses dois 
anos em que o panorama do mercado e a eco-
nomia estão bastante complexos, foi essencial 
contar com esse apoio”, relata Sérgio Rodrigues 
Mendes, diretor comercial da JS Gráfica.
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o final de maio de 2020, um convênio 
firmado entre o Sinoreg-ES, o Colé-
gio Notarial do Brasil - Seção Espírito 

Santo (CNB/ES) e o Departamento Estadual 
de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) 
permitiu a realização da comunicação eletrô-
nica de venda de veículos ao Detran-ES.

O acordo, que foi possível após a publica-
ção do Provimento nº 19/2020 da Correge-
doria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo (CGJ/ES), pretende agilizar a informa-
ção da venda do veículo para isentar o antigo 
proprietário de eventuais responsabilidades 
sobre futuras ocorrências.

A partir de agora, o vendedor já pode sair 
do cartório isento de responsabilidades sobre 
o veículo vendido e não precisa providenciar 
uma cópia autenticada do documento para 
fazer o procedimento no Detran-ES, já que 
o próprio cartório faz a comunicação ao ór-
gão de trânsito. Se o vendedor quiser realizar 
imediatamente o comunicado de venda no 
cartório, será cobrado um valor pelo órgão 
do poder judiciário, conforme regulamenta-
do pelo TJ/ES.

Segundo o vice-presidente do CNB/ES 
e diretor de notas do Sinoreg-ES, Rodrigo 
Reis Cyrino, esse convênio foi fruto de um 
trabalho que se iniciou no ano de 2014 e re-
presentou um grande avanço não só para a 
classe notarial, mas também para o Detran e 
principalmente para os usuários.

“Todas as transações são realizadas de 
forma imediata, transparente e segura, im-
pedindo que quaisquer responsabilidades re-
caiam sobre o antigo proprietário, o que isen-
tará imediatamente os usuários de possíveis 
cobranças indevidas de multas e de IPVA”, 
destacou o vice-presidente do CNB/ES.

Ainda de acordo com Cyrino, o projeto, 
que já é realizado em mais de 20 estados da 
Federação, só foi possível porque as entida-
des de classe dos notários capixabas traba-
lharam incessantemente com os órgãos pú-
blicos competentes, tais como o Detran e o 
Tribunal de Justiça.

A comunicação é feita de forma eletrôni-
ca, a pedido do interessado, no momento do 

reconhecimento de firma. Após o registro, é 
entregue uma certidão constando a identifica-
ção do comprador com nome ou razão social, 
RG, CPF ou CNPJ, endereço completo e data, 
identificação do veículo por meio da placa e 
CPF ou CNPJ do antigo proprietário e o selo 
digital do ato.

O diretor geral do Detran-ES, Givaldo Viei-
ra, salienta que a medida é mais uma forma de 
garantir que o então proprietário do veículo 
faça esse serviço conforme obriga a legislação 
para que se exima de responsabilidades admi-
nistrativas do momento da venda para frente, 
e esta iniciativa permite que o procedimento 
seja feito de forma eletrônica entre cartórios 
de todo o Estado e o Detran.

“Essa nova forma de comunicar a venda do 
veículo vai possibilitar que o procedimento 
seja feito com mais agilidade e incentivar o 
vendedor do veículo a fazer esse comunicado, 
conforme é exigido no CTB. A falta do comu-
nicado de venda pode trazer vários problemas 
para o cidadão, como multas em seu nome, 
por exemplo, e até a suspensão da carteira em 

consequência disso, já que ele continua res-
ponsável pelo veículo que vendeu até que a 
transferência seja feita pelo novo proprietário 
do bem ou que seja registrado o comunicado 
de venda no órgão de trânsito”, diz Vieira.

“A comunicação de venda de veículos em 
cartório é uma vitória da classe notarial e será 
um serviço opcional ao usuário, que ainda po-
derá continuar fazendo, gratuitamente, direta-
mente na agência do Detran-ES. A meu ver, 
não restam dúvidas que a sociedade ganha 
bastante com mais esse serviço, pois poderá 
resolver uma demanda (ao vender seu veícu-
lo) de uma só vez dentro do cartório, o que 
traz ainda mais segurança e comodidade por 
um preço bem razoável. O que se pretende 
é trazer ainda mais praticidade e celeridade 
para os usuários do serviço notarial e registral. 
A comunicação é feita por meio de um siste-
ma que interliga a base de dados dos cartórios 
com a do Detran-ES”, ressalta o presidente do 
Sinoreg-ES, Márcio Valory.

Em 2019 foram realizados 48.807 procedi-
mentos de Comunicado de Venda no Estado. 

Proprietários de veículos do Espírito 
Santo podem realizar Comunicado 
de Venda nos Tabelionatos de Notas
Gestão do presidente Márcio Valory Silveira ajudou a viabilizar acordo com o 
Detran-ES para a comunicação eletrônica de venda de veículos nos cartórios

N
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Segundo o vice-presidente do CNB/ES e diretor 
de notas do Sinoreg-ES, Rodrigo Reis Cyrino, o 
convênio foi fruto de um trabalho que se iniciou 
no ano de 2014

“A comunicação de venda de 
veículos em cartório é uma 
vitória da classe notarial e 

será um serviço opcional ao 
usuário” 

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Todas as transações são 
realizadas de forma imediata, 

transparente e segura, 
impedindo que quaisquer 
responsabilidades recaiam 
sobre o antigo proprietário”

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

“Essa nova forma de 
comunicar a venda do 

veículo vai possibilitar que o 
procedimento seja feito com 
mais agilidade e incentivar o 
vendedor do veículo a fazer 

esse comunicado”

Givaldo Vieira, 
diretor geral do Detran-ES

Diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira 
salienta que a medida é mais uma forma de 
garantir que o então proprietário do veículo faça 
esse serviço conforme obriga a legislação

Presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory 
Silveira exalta a parceria com o Detran-ES e 
possibilidade de realizar o Comunicado de Venda 
de veículos nos Tabelionatos de Notas

A expectativa do Detran-ES é que o novo ser-
viço oferecido em parceria com os cartórios 
ajude a aumentar bastante a quantidade de co-
municados de venda realizados por proprietá-
rios de veículos.

COMUNICADO DE VENDA NO DETRAN-ES
Além da possibilidade de fazer o comuni-
cado de venda direto no cartório, o cidadão 
continua com a opção de fazer o serviço no 
Detran-ES de forma online no site do órgão 
ou presencialmente em uma das unidades, 
ambos gratuitamente.

Para comunicar a venda do veículo ao ór-
gão de forma online, o vendedor deve entrar 
no site www.detran.es.gov.br e acessar o ser-
viço de 'Comunicado de Venda' na área de 
Veículos para fazer a solicitação do serviço e 
enviar a documentação. Para realizar o pro-
cedimento, é necessário que o proprietário 
digitalize sua Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) ou Carteira de Identidade, o 
Certificado de Registro de Veículo (CRV) 
devidamente preenchido, assinado pelo 
comprador e vendedor e com firma reco-
nhecida de ambos, de acordo com o modelo 

do CRV, além da declaração de domicílio.
O serviço também pode ser feito presen-

cialmente em uma unidade do Detran-ES 
mediante agendamento no site https://agen-
damento.es.gov.br/. Para a realização do ser-
viço, é necessário apresentar documento de 
identificação oficial, cópia simples e original 
em bom estado de conservação, bem como 
cópia autenticada do Certificado de Registro 
de Veículo (CRV) devidamente preenchido, 
assinado pelo comprador e vendedor e com 
firma reconhecida de ambos, de acordo com 
o modelo do CRV.
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róximo das eleições que irão definir o 
novo presidente e a nova diretoria do 
Sindicato dos Notários e Registradores 

do Espírito Santo (Sinoreg-ES), a Revista do 
Sinoreg-ES faz um balanço e elenca as princi-
pais conquistas da gestão 2019-2020, que teve 
como presidente o notário e registrador Már-
cio Valory Silveira. 

Além de melhorias internas para os associa-
dos e o aumento da visibilidade do Sindicato 
perante a sociedade por meio de inúmeras 
campanhas, a gestão atual do presidente Már-
cio Valory colecionou uma série de conquistas 
no que tange a modificações positivas para 
notários e registradores capixabas.

Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Már-

cio Valory, com o apoio incondicional da atual 
Diretoria do sindicato, Conselhos e demais 
colegas de profissão, foi possível o alcance de 
significativos objetivos que foram traçados 
anteriormente.

“Começamos com os problemas trazidos 
pelas fortes chuvas que atingiram nosso Es-
tado, seguido da pandemia gerada pelo Co-
vid-19. Foram momentos de tensão e muito 
trabalho para poder superar estes obstáculos 
inesperados. Quase toda semana o Conselho 
Nacional de Justiça publicava um Provimento 
diferente, trazendo mudanças na prestação do 
nosso serviço à sociedade. Não foi uma tarefa 
fácil e, nunca será, pois ainda existe muito tra-
balho pela frente”, afirma Valory. 

De fato, as mudanças que ocorreram em 
sua gestão não foram poucas. Em menos de 
dois anos, o Sinoreg-ES trabalhou para con-
seguir concluir o projeto de comunicação de 
venda de veículos perante os Tabelionatos de 
Notas, a postecipação do Protesto, além do 
crescimento do clube de benefícios e o auxi-
lio a cartórios atingidos pelas fortes chuvas no 
início do ano. 

Também foram feitas melhorias no Regis-
tro Civil capixaba, além de reformas na sede 
do Sindicato, que acompanharam uma gestão 
marcada pela adoção de políticas voltadas para 
a união da classe e a defesa de direitos e interes-
ses de notários e registradores capixabas peran-
te os órgãos públicos e o Poder Judiciário.

Gestão atual do Sinoreg-ES contabiliza 
conquistas no biênio 2019/2020
Às vésperas das eleições, Sinoreg-ES faz balanço 
da gestão do atual presidente Márcio Valory Silveira

P

Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio 
Valory Silveira, durante sua gestão foi possível 
o alcance de significativos objetivos que foram 
traçados anteriormente

Para o oficial substituto do 1º Ofício da 2ª Zona 
de Serra (ES), Bruno do Valle Couto Teixeira, 
Márcio Valory foi o presidente que soube manter 
a classe unida

Segundo o vice-presidente do CNB/ES, Rodrigo 
Reis Cyrino, a união das instituições de classe 
capixabas e o diálogo com os órgãos públicos fo-
ram grandes avanços trazidos pela atual gestão

“Aproveitamos nossas 
mídias sociais para enaltecer 

o trabalho dos diversos 
cartórios extrajudiciais 
presentes no território 

capixaba”

Márcio Valory Silveira, 
presidente do Sinoreg-ES

“Além de possuir qualidades 
como pessoa, Márcio Valory 
fez diferença na gestão do 

Sinoreg-ES, pois trouxe mais 
evidência ao Sindicato”

Bruno do Valle Couto Teixeira, 
oficial substituto do 1º Ofício 

da 2ª Zona de Serra (ES)

“Se não fosse essa união 
e trabalho em parceria, os 

projetos não teriam andado. 
Parabenizo a sua sabedoria, 
paciência e resiliência nas 
conduções dos trabalhos”

Rodrigo Reis Cyrino, 
vice-presidente do CNB/ES



11Revista de diReito NotaRial e RegistRal do espíRito saNto

Para o 2º vice-presidente do Sinoreg-ES, Milson 
Fernandes Paulin, a gestão de Valory foi voltada 
ao resgate da união da classe notarial e registral 
capixaba

“Independente de quem 
esteja à frente do próximo 

diretivo, que a gestão eleita 
tenha sempre em mente um 
norte: canalizar esforços sob 
a tríade da convergência, da 

ética e da razoabilidade” 

Milson Fernandes Paulin, 
2º vice-presidente do Sinoreg-ES

De acordo com o registrador e tabelião do 
Registro Civil e Tabelionato de Notas de 
Jerônimo Monteiro (ES), Bruno Bittencourt 
Bittencourt, a gestão do presidente Márcio 
Valory foi uma das grandes gestões já vistas por 
notários e registradores

“Sua gestão prezou pela 
manutenção do diálogo 
com as administrações 

públicas de todas as 
esferas, contribuindo para o 
fortalecimento da instituição 

perante a sociedade e 
colocando os cartórios em 

posição de parceiros da 
população”

Bruno Bittencourt Bittencourt, 
tabelião do Cartório de Registro Civil 

e Notas de Jerônimo Monteiro (ES)

O vice-presidente do Sinoreg-ES, Jeferson 
Miranda, acredita que a democratização 
da gestão foi o ponto mais marcante da 
admnistração de Valory

Segundo o presidente do IEPTB/ES, Rogério 
Lugon Valladão, a gestão do Sinoreg-ES foi uma 
gestão democrática, transparente, com muito 
trabalho e muita interação com o judiciário

Para o oficial substituto do 1º Ofício da 2ª 
Zona de Serra (ES), Bruno do Valle Couto Tei-
xeira, Márcio Valory Silveira foi o “presidente 
que soube manter a classe unida diante de tan-
tos desafios e legislações no período”. 

“Valory é uma pessoa que consegue delegar 
atividades de modo que as demandas prioritá-
rias do Sindicato sejam resolvidas no menor 
período de tempo. Na minha opinião, além 
de possuir qualidades como pessoa, ele fez di-
ferença na gestão do Sinoreg-ES, pois trouxe 
mais evidência ao Sindicato”, diz Teixeira. 

Segundo o vice-presidente do Colégio Nota-
rial do Brasil – Seção Espírito Santo (CNB/ES) 
e diretor de notas do Sinoreg-ES, Rodrigo Reis 
Cyrino, a união das instituições de classe capi-
xabas e o diálogo com os órgãos públicos foram 
grandes avanços trazidos pela atual gestão. 

“Se não fosse essa união e trabalho em par-
ceria, os projetos não teriam andado. Parabe-
nizo a sua sabedoria, paciência e resiliência 
nas conduções dos trabalhos”, elogia o tabe-
lião de notas. 

Para o 2º vice-presidente do Sinoreg-ES, 
o titular do Registro Civil da Sede/Itacibá, 
em Cariacica (ES), Milson Fernandes Paulin, 
a gestão de Valory foi voltada ao resgate da 
união da classe notarial e registral capixaba. 

“Primou pela delegação de tarefas entre 
sua Diretoria Executiva e Conselhos de Ética 
e Fiscal, promovendo ainda a aproximação 
política com entes públicos. Nessa gestão, 
criou-se um novo modelo de layout, voltado 
à divulgação dos parceiros e conveniados ao 
Sindicato, o chamado ‘Clube de Benefícios’, 
disponibilizado no site do Sindicato, de forma 
fácil e simples de manusear. Independente de 
quem esteja à frente do próximo diretivo, que 
a gestão eleita tenha sempre em mente um 
norte: canalizar esforços sob a tríade da con-
vergência, da ética e da razoabilidade”, acres-
centa Paulin. 

De acordo com o registrador e tabelião do 
Registro Civil e Tabelionato de Notas de Jerô-
nimo Monteiro (ES), Bruno Bittencourt Bit-
tencourt, a gestão do presidente Márcio Va-
lory foi sem dúvida uma das grandes gestões 
já vistas por notários e registradores. 

“Sua gestão prezou pela manutenção do 
diálogo com as administrações públicas de 
todas as esferas, contribuindo para o fortaleci-
mento da instituição perante a sociedade e co-
locando os cartórios em posição de parceiros 
da população. Esperamos que o próximo pro-
jeto de gestão seja forte, mantenha e fortaleça 
a união interna e tenha perseverança na busca 
dos objetivos comuns”, revela Bittencourt.
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CARACTERÍSTICAS DA ATUAL GESTÃO
Notários e registradores capixabas dão sua 
opinião acerca da gestão 2019-2020 do presi-
dente Márcio Valory Silveira. 

Segundo o presidente do Instituto de Estu-
dos e Protestos de Títulos do Brasil – Seção 
Espírito Santo (IEPTB/ES), Rogério Lugon 
Valladão, a gestão do Sinoreg-ES nesse perío-
do foi democrática, transparente, com muito 
trabalho e muita interação com o judiciário 
como um todo. 

“Outra característica marcante na gestão do 
Márcio foi o espírito apaziguador, mantendo a 
união dos colegas, mesmo nas questões mais 
delicadas, causadas, principalmente, pela crise 
que estamos vivendo”, revela o presidente do 
IEPTB/ES. 

Assim como ele, o vice-presidente do Sino-
reg-ES, o oficial de Registro Civil de Iúna (ES) 
Jeferson Miranda, acredita que a democrati-
zação da gestão foi o ponto mais marcante da 
admnistração de Valory. 

“Descentralizou, dando oportunidade para 
que todos os diretores e entidades de classe 
participassem. Meus anseios é que o novo pre-
sidente lidere o movimento para aprovação de 
lei do novo FARPEN, vez que o Fundo atual 
está extremamente deficitário”, argumenta 
Miranda. 

Já o titular do 1º Ofício de Notas de Cachoei-
ro de Itapemirim (ES), Marcelo Pessoa Caval-
cante, diz que a gestão do Sinoreg-ES no biênio 
2019/2020 foi repleta de realizações e conquis-
tas para toda a classe notarial e registral. 

“Estivemos à frente de vários projetos, vol-
tados para atender todas as especialidades. Fo-
ram inúmeras reuniões com diversos setores 
da Administração Pública, com o intuito de 
formar novas parcerias, trazer outros serviços 

para os balcões das serventias extrajudiciais e 
promover a função social de nossa atividade 
para com a sociedade capixaba. Tudo isso nos 
trouxe um verdadeiro aumento da visibilidade 
e ratificação da credibilidade do Sindicato”, diz 
Cavalcante.

Para o diretor de registro de imóveis do Sino-
reg-ES, o registrador de imóveis em Cariacica 
(ES) Luiz Cláudio da Rocha, a liderança de Va-
lory possibilitou uma aproximação maior com 
a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado. 

“Sempre partidário do bom diálogo pro-
curou o estreitamento dos laços, visando um 
aperfeiçoamento dos serviços prestados pelos 
delegatarios aos usuários. Márcio é uma da-

quelas figuras que deixará saudades e um lega-
do imenso para os legatários do ES”, salienta o 
diretor de registro de imóveis do Sinoreg-ES. 

De acordo com a registradora e tabeliã do 
Registro Civil e Tabelionato de Notas da sede 
de Itapemirim (ES), Natália Bastos Bechepe-
che Antar, a gestão do Sinoreg-ES no biênio 
2019/2020 foi positiva para a classe, na medi-
da em que nela foram concretizados projetos 
importantes, frutos de um trabalho realizado 
em parceria com as demais entidades. 

“Considero importante que a nova gestão dê 
continuidade ao trabalho desenvolvido; busque 
firmar novos convênios e parcerias em benefí-
cio dos associados”, conclui a delegatária.

Conheça algumas conquistas da gestão do presidente do 
Sinoreg-ES, Márcio Valory Silveira, nos anos de 2019/2020

l	 Conclusão do projeto de Comunicação de Venda de Veículos perante os tabelionatos de 
notas;

l	 Postecipação do Protesto;
l	 Crescimento do Clube de Benefícios - Convênios variados (bancos, saúde, gráficas, lazer, 

educação etc.);
l	 Campanha de auxílio aos cartórios atingidos pelas fortes chuvas no início do ano;
l	 Encaminhamento do projeto de prática dos atos preparatórios perante os registros civis das 

pessoas naturais para posterior emissão da Carteira de Identidade (Ofícios da Cidadania);
l	 Projeto de parcelamento do ITCMD;
l	 Otimização de atividades internas e política de redução de despesas;
l	 Evolução da ENORES, por intermédio do gestor, com a inclusão de "lives" sobre temas 

variados do direito notarial e registral;
l	 Aumento da visibilidade do sindicato perante a sociedade por meio das campanhas 

publicitárias em mídias sociais;
l	 Reformas e reparos em geral na sede do sindicato que estavam sem manutenção por longo 

período;
l	 Estruturação do auditório do sindicato com implementação dos equipamentos profissionais 

de gravação e transmissão para cursos de capacitação e palestras;
l	 Adoção de política voltada para união da classe, com resultado no aumento de associados;
l	 Defesa de direitos e interesses da classe perante os órgãos públicos e o Poder Judiciário;

O tabelião titular do 1º Ofício de Notas de 
Cachoeiro de Itapemirim (ES), Marcelo Pessoa 
Cavalcante, diz que a gestão do Sinoreg-ES foi 
repleta de realizações e conquistas para toda a 
classe notarial e registral

Para o registrador de imóveis em Cariacica (ES) 
Luiz Cláudio da Rocha, a liderança de Valory 
possibilitou uma aproximação maior com a 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado

De acordo com a oficial e tabeliã do Cartório de 
Registro Civil e Tabelionato de Notas da sede 
de Itapemirim (ES), Natália Bastos Bechepeche 
Antar, a gestão do Sinoreg-ES durante o biênio 
de 2019/2020 foi positiva para a classe
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árcio Valory Silveira está à frente do 
Sindicato dos Notários e Registrado-
res do Espírito Santo (Sinoreg-ES) 

desde 2017. 
Com dois mandatos na bagagem, ele cole-

ciona uma série de conquistas e vitórias que 
propiciaram avanços para a classe notarial e 
registral do Espírito Santo. 

Valory iniciou sua vida profissional em 
1972 como escrevente, tendo como mestre o 
próprio pai, o titular Werton Silveira Antunes. 
Em 1985, assumiu o lugar do pai tornando-se 
tabelião e registrador civil do “Cartório Va-
lory”.

Em entrevista à Revista de Direito Notarial 
e Registral do ES, o capixaba, natural de Ale-
gre (ES), casado, pai de três filhos e avô de três 
netos, fala sobre sua gestão nos anos de 2019-
2020, as lutas que enfrentou para modernizar 
a atividade e seus anseios para os anos que 
estão por vir.

Márcio Valory Silveira faz um balanço dos últimos dois anos em que esteve à frente do Sinoreg-ES 

“Uma nova gestão deve vir acompanhada 
das mudanças que ocorreram 
nos últimos meses para os cartórios”
Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory Silveira, 
o papel das serventias extrajudiciais está tomando novos rumos,
tornando-se cada vez mais presente na vida do cidadão

M

“Aproveitamos nossas 
mídias sociais para 
enaltecer o trabalho 

dos diversos cartórios 
extrajudiciais presentes 
no território capixaba”
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Com a iminência das eleições do Sinore-
g-ES, como avalia sua gestão no biênio 
2019/2020? Quais foram as principais con-
quistas dessa gestão?
Márcio Valory Silveira – Inicialmente, cum-
pre esclarecer que minha gestão neste último 
biênio foi de muitas conquistas para a classe 
notarial e registral, considerando que tive, 
ao longo desta caminhada, o apoio incondi-
cional da atual Diretoria do Sindicato, Con-
selhos e demais colegas de profissão. Todos 
nós juntos tornamos possível o alcance de 
significativos objetivos que foram traçados 
anteriormente. Passamos por tempos difí-
ceis, principalmente no ano de 2020, o qual 
começamos com os problemas trazidos pelas 
fortes chuvas que atingiram nosso Estado, 
seguido da pandemia do coronavírus. Foram 
momentos de tensão e muito trabalho para 
poder superar estes obstáculos inesperados. 
Quase toda semana o Conselho Nacional de 
Justiça publicava um Provimento diferente, 
trazendo mudanças na prestação do nosso 
serviço à sociedade. Não foi uma tarefa fácil 
e nunca será, pois ainda existe muito traba-
lho pela frente.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
E em relação às campanhas? Quais foram as 
principais desenvolvidas pelo Sindicato?

Márcio Valory Silveira – Logo no início 
do ano, após o Estado do Espírito Santo ser 
atingido pelas fortes chuvas que arrasaram 
cidades inteiras, instauramos a campanha 
“S.O.S Cartórios do ES”, que contou com o 
apoio das entidades nacionais parceiras e de 
outros colegas espalhados pelo Brasil. Conse-
guimos ajudar àqueles que perderam tudo, o 
que foi fundamental para o restabelecimento 
do equilíbrio. Aproveitamos nossas mídias 
sociais para enaltecer o trabalho dos diversos 
cartórios extrajudiciais presentes no territó-
rio capixaba, promovendo a divulgação da 
estrutura interna de várias serventias e de 
sua equipe de trabalho, em especial, durante 
o auge da pandemia, fato que marcou a mu-
dança no comportamento da classe perante 
os usuários dos serviços. Passamos por uma 
evolução no atendimento aos clientes, com 
a possibilidade de lavrar documentos em 
ambiente totalmente digital, com a edição 
do Provimento nº 100 do CNJ, entre outras 
ocorrências que vieram para facilitar a vida 
dos que necessitam fazer uso dos serviços 
notariais e registrais.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Quais foram as principais políticas internas 
desenvolvidas pelo Sinoreg-ES nesse perío-
do? Elas refletiram em benefícios para os 
associados?
Márcio Valory Silveira – Nessa gestão bus-
camos nos adaptar às mudanças promovidas 
pelos órgãos fiscalizadores do Poder Judiciá-
rio, para melhor atender aos cartórios asso-
ciados. Está sendo um período de bastante 
luta, de muito trabalho em defesa dos direi-
tos e interesses das serventias extrajudiciais. 
Muitas demandas por parte da Corregedo-
ria para serem analisadas e respondidas em 
tempo curto, além de melhorias nos canais 
de comunicação do Sindicato para com os 
cartórios e demais interessados. Acrescemos 
em parcerias com entidades privadas para 
valorizar nosso Clube de Benefícios, aumen-

tamos o número de associados, agregando 
ainda mais à classe e ao Sinoreg-ES.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
O Sinoreg-ES já tem um trabalho marcado 
por auxiliar notários e registradores no pro-
cesso de regularização fundiária do Estado 
e do município. Essa gestão conseguiu avan-
ços no que tange à regularização fundiária?
Márcio Valory Silveira – A atual gestão prio-
rizou buscar parcerias com órgãos públicos 
no intuito de promover estudos e projetos 
para facilitar o acesso do cidadão aos seus 
documentos concretizadores de proprieda-
de, como é o caso da regularização fundiária. 
Com a ajuda de colegas tabeliães e registrado-
res de imóveis, foi possível avançar bastante 
neste tema, com políticas planejadas e asser-
tivas, revelando mais uma vez a importância 
do papel social dos cartórios. A aproximação 
que estamos tendo com os órgãos públicos 
é salutar ao exercício da atividade delegada 
aos titulares e colaboradores do foro extra-
judicial. Na capital Vitória (ES), seguimos 
para a segunda etapa de entrega das escritu-
ras para a população de baixa renda, confi-
gurando uma conquista para a classe e para 
a população local. Por fim, vejo a relevância 
destes serviços voltados para a manutenção 
da sociedade e sua organização em geral. As 
serventias extrajudiciais exercem um papel 
fundamental dentro do mecanismo de regu-
larização fundiária, levando segurança jurí-
dica aos proprietários dos bens escriturados. 
Já foram mais de mil e trezentas escrituras 
entregues nos últimos anos, sem custo para 
os moradores.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Também foi na sua gestão que foi concluí-
do o projeto de Comunicação de Venda de 
Veículos perante os Tabelionatos de Notas. 
Qual a relevância dessa medida?
Márcio Valory Silveira – De fato este projeto 
exigiu muito trabalho de todos os setores do 

“Nesta gestão, 
buscamos nos 

adaptar às mudanças 
promovidas pelos órgãos 
fiscalizadores do Poder 
Judiciário, para melhor 
atender aos cartórios 

associados”
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Sindicato. Nossos funcionários capacitados 
não mediram esforços em atuar em prol da 
concretização desta demanda antiga e que 
hoje está em pleno funcionamento. Não pos-
so deixar de enaltecer também a dedicação 
da Diretoria do Sindicato para tornar esse 
projeto viável perante os tabelionatos de no-
tas capixabas. A partir de agora, o vendedor 
já pode sair do cartório isento de responsa-
bilidades sobre o veículo vendido e não pre-
cisa providenciar uma cópia autenticada do 
documento para fazer o procedimento no 
Detran-ES, já que o próprio cartório fará a 
comunicação ao órgão de trânsito. Se o ven-
dedor quiser realizar imediatamente o comu-
nicado de venda no cartório, será cobrado 
um valor pelo órgão do poder judiciário, 
conforme regulamentado pelo TJ/ES. O Co-
municado de Venda é um procedimento de 
segurança para o vendedor, bem como para 
o comprador do veículo, e está previsto no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O pro-
cesso deve ser feito em até 30 dias após a ven-
da do veículo para que o antigo proprietário 
se isente da responsabilidade civil, adminis-
trativa ou criminal sobre ocorrências com o 
veículo após a venda, a exemplo de acidentes 
e infrações de trânsito. 

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Outro ponto importante que aconteceu 
durante a sua gestão foi a possibilidade da 
postecipação do Protesto, através da edição 
do Provimento nº 86 pela Corregedoria Na-
cional de Justiça. Essa postergação dos emo-
lumentos também já era um anseio antigo 
do Sinoreg-ES?
Márcio Valory Silveira – A Postecipação do 
Protesto foi algo revolucionário para as ser-
ventias com atribuição de protesto e eu tive o 
privilégio de poder contribuir para o sucesso 
dessa demanda. Foram inúmeras reuniões 
com os órgãos públicos, Corregedoria, Tri-
bunal de Justiça e Assembleia Legislativa. Em 
seguida, com o reforço dado pelo Provimen-

“As serventias 
extrajudiciais exercem 
um papel fundamental 
dentro do mecanismo 

de regularização 
fundiária”

to nº 87, tudo se tornou ainda mais positivo. 
A chamada “Postecipação do Protesto” é um 
método de prestação do serviço notarial al-
tamente eficaz e produtivo, eis que parte da 
premissa e o objetivo de aprimorar e facili-
tar o uso do protesto de títulos, em especial 
pelos pequenos prestadores de serviços, que, 
muitas vezes, enxergam na cobrança prévia 
uma barreira para que busquem seus legíti-
mos direitos. Os cartórios de protesto do Es-
pírito Santo alcançaram uma grande vitória 
com a possibilidade da postecipação e agora 
é continuar trabalhando neste sentido, bus-
cando melhorias para a classe e facilidades 
ao usuário. A Lei nº 11.029/19 serviu para 
aumentar a procura dos credores acerca das 
dívidas que serão protestadas com maior co-
modidade.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
E o Ofícios da Cidadania? Houve conquistas 
relacionadas ao Registro Civil capixaba?
Márcio Valory Silveira – Hoje, o RCPN sofre 
com o substancial aumento das gratuidades 
impostas pela chamada assistência judiciária, 
pedidos de casamentos gratuitos, muitos sem 
fundamentos concretos da necessidade, o 
que acaba por agravar a situação do já fragili-
zado registrador civil. Portanto, a permissão 
legal para que estes cartórios, hoje intitula-
dos como Ofícios da Cidadania, possam ce-
lebrar convênios com os entes públicos cer-
tamente trará significativos ganhos à classe, 
eis que trata de uma nova fonte de renda para 
o registrador e leva ao cidadão um atendi-
mento de qualidade, célere e eficaz. Com a 
vigência destes convênios, as serventias po-
dem se tornar postos de coleta e atendimento 
para eventual emissão de carteira do traba-
lho, identidade, entre outras funcionalidades 
de amplo acesso para a sociedade em razão 
da capilaridade dos cartórios no território 
nacional. No Estado do Espírito Santo já te-
mos, em pleno funcionamento, a prestação 
dos serviços voltados para emissão e regu-

larização do CPF. Também estamos avan-
çando bem com o projeto para que os Ofí-
cios da Cidadania possam trabalhar com os 
atos preparatórios para posterior emissão da 
Carteira de Identidade. Indo além, é sabido 
que as serventias extrajudiciais são dotadas 
de fé pública e segurança jurídica, caracteri-
zando-se como agentes de pacificação social. 
Os registros civis das pessoas naturais estão 
totalmente ligados à cidadania, pois nós re-
gistramos sentimentos.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
O que se deve esperar de uma nova gestão? 
Qual deve ser a linha adotada pelo Sinoreg-
-ES com um novo presidente? 
Márcio Valory Silveira – Uma nova gestão 
deve vir acompanhada das mudanças que 
ocorreram nos últimos meses para os car-
tórios, com base nos Provimentos oriundos 
do Poder Judiciário e outras leis em geral. O 
papel das serventias extrajudiciais está to-
mando novos rumos, crescendo, se tornando 
cada vez mais presente na vida do cidadão, 
pois atua com eficiência e celeridade. Nos-
sa capilaridade consegue atender aos locais 
mais longínquos do país, levando cidadania 
para todos. É de suma importância que o 
próximo presidente tenha fôlego e sabedoria 
para continuar avançando com as demandas 
em andamento, pois serão muito úteis para a 
classe. É preciso estar atualizado e disposto a 
ajudar. Buscar sempre a união da categoria, 
pois juntos somos mais fortes.
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ara que seja de conhecimento de toda 
a população capixaba, o Sinoreg-ES já 
publicou o regulamento das eleições 

para o 2021/2022. O processo eleitoral com-
porta todas as fases das eleições, desde a orga-
nização inicial até a proclamação dos eleitos.

Resolução Nº 001/2020

Márcio Valory Silveira, Presidente do SINO-
REG-ES, no uso de suas atribuições legais, 
após aprovação da Diretoria Executiva em 
10/09/2020 torna público as INSTRUÇÕES 
DAS ELEIÇÕES para o biênio 2021/2022.

A presente instrução pretende auxiliar e nor-
matizar a matéria eleitoral no âmbito do SI-
NOREG-ES e contribuir para a plena eficácia 
das normas que regem o pleito, resultando em 
eleições legítimas. O processo eleitoral com-
porta todas as fases das eleições, desde a orga-
nização inicial até a proclamação dos eleitos.

O processo eleitoral tem seu início fixado no 
art. 40 e seguintes do Estatuto Social, conten-
do disposições destinadas a assegurar a legi-
timidade, a igualdade e a normalidade das 
eleições no SINOREG-ES, objetivando a rea-
lização de eleições transparentes e igualitárias.

Assim exposto, a Diretoria do SINOREG-ES, 
no cumprimento do Estatuto Social, RESOLVE:

Art. 1º - Ficam aprovadas as “Instruções – 
Eleições 2020”, para composição da Diretoria 
biênio 2021/2022, nos termos deste regula-
mento.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a par-
tir desta data.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2020.

MÁRCIO VALORY SILVEIRA
Presidente do SINOREG-ES

Instruções das Eleições 2020
Conforme determinações estatutárias

Confira o regulamento das eleições do 
Sinoreg-ES para o biênio 2021/2022
Instruções do pleito se tornaram públicas no dia 10 de setembro de 2020

P

Regulamento das eleições do Sinoreg-ES biênio 2021/2022

01 Podem votar todos associados que 
comprovem ter pagado a mensalidade 
correspondente ao mês anterior à data da 
eleição, cujo vencimento ocorre sempre no 
dia 10 (dez) do mês seguinte. (Art. 6º);

02 O associado que interrompeu o pagamento 
de suas mensalidades só poderá votar 
após estar em dia e ter comprovado 
o pagamento das mensalidades 
interrompidas, vedado o pagamento no dia 
das eleições. (Art. 7º);

03 Para concorrer a cargos da Diretoria 
Executiva e Conselhos o sócio deverá 
comprovar ter mais de 12 (doze) meses de 
contribuições (§ 1º, do art. 9º);

04 Para ser votado para o Cargo de Presidente, 
o associado candidato deverá comprovar 
o prazo de 24 (vinte quatro) meses 
de associação ao SINOREG-ES e ser, 
obrigatoriamente, registrador civil, bem 
como estar em dia com as contribuições 
mensais e sindicais. (§ 2º, do art. 9º);

05 Na ausência do titular, com sua expressa 
autorização, poderá o substituto legal 
(comprovado), representá-lo na Assembleia 
Geral (para fins de observação), não 
podendo, porém, votar ou ser votado, eis 
que não é admitido o voto por procuração. 
(§ 3º, do art. 9º e art. 43º);

06 A eleição será realizada no dia 28/11/2020, 
com início às 09h30min horas e término às 
12h30min, podendo votar os sócios ainda 
presentes no recinto, em condição de voto 
(Art. 18º, alínea “a”, II);

07 O Presidente designará 2 (dois) 
coordenadores para juntamente com 
ele e o secretário(a) designado(a) 
aprovarem e assinarem a Ata da 
Assembleia Geral, desde que não 
concorrentes a cargos (§3º, do art. 18º);

08 É admitido o voto por correspondência, 
desde que cumpridos os seguintes 
critérios: (Art. 43º)

I A Diretoria Executiva enviará aos 
associados com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias as cédulas das 
chapas registradas (rubricadas pelo 
Presidente), acompanhada de envelope 
contendo as expressões: ELEIÇÃO 
PARA O BIÊNIO 2021/2022.

II A cédula de preferência do associado 
(com um X no quadro onde consta o 
nome do Presidente), será colocada no 
envelope que deverá ser lacrado, com 
sua rubrica (diferente de sinal público), 
que sem qualquer identificação 
será colocada em outro envelope e 
encaminhada ao SINOREG-ES.

III O associado assinará e reconhecerá 
firma no documento que será enviado 
pelo Sindicato (o reconhecimento 
de firma poderá ser feito na própria 
serventia, desde que feito pelo 
preposto).

IV A cédula deverá chegar ao SINOREG-
ES pelo menos até às 17h00min do dia 
anterior à eleição, ou seja, 27/11/2020, 
cujo envelope sem abertura será 
colocado na urna com a fiscalização 
das chapas concorrentes (caso exista 
alguém presente no momento da 
chegada).
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14 O registro das chapas será do dia 
05/10/2020 (segunda-feira) ao dia 
16/10/2020 (sexta-feira), até às 
17h00min, dentro dos dias e horário 
de expediente formal no sindicato, por 
meio de protocolo com contra recibo 
expedido por funcionário do sindicato, 
sob a coordenação da funcionária Elaine 
Arborina Viana da Silva. (Art. 51º);

15 Serão considerados eleitos todos os 
membros componentes da chapa cujo 
candidato a Presidente obtenha a maioria 
de votos dos associados presentes e votos 
recebidos através dos correios.

16 Nenhum associado poderá participar de 
mais de uma das chapas concorrentes.

17 No dia do encerramento de registro 
das chapas, dia 16/10/2020, poderão 
estar presentes seus membros para, 
após o registro, assinarem o termo de 
encerramento do prazo.

18 O Edital de convocação deverá ser pu-
blicado em jornal de grande circulação 
até o dia 30/09/2020. (§3º do art. 19º);

19 No dia da eleição, antes de ingressar no 
local de votação, o associado terá que 
comparecer à secretaria para receber 
sua senha e comprovar estar quite com 
a sua condição de voto.

20 A votação será iniciada com a 
abertura da urna e verificação das 
correspondências recebidas, conferindo 
se o votante é associado em condição 

de voto, retornando à urna o envelope 
lacrado, iniciando- se a votação com o 
número de sócios presentes;

21Ainda que conste apenas 1 (uma) chapa 
registrada, inicialmente serão contados os 
votos recebidos pelos correios e colocados 
na urna, procedendo-se em seguida a 
votação com os sócios presentes.

22 O associado, após assinar a folha 
de votação, receberá a cédula única 
devidamente rubricada pelo Presidente, 
dirigindo-se a local indevassável e 
colocando na urna a cédula votada.

23 Ao votar, o associado colocará um “X” 
no quadro onde conste o nome do 
candidato a presidente de sua preferência, 
sendo os demais integrantes da chapa 
considerados automaticamente votados. 
Não serão computados os votos em 
brancos, anulados e identificados.

24 As “Instruções das Eleições 2020” terá 
publicidade por meio do site e demais 
meios de comunicação contendo 
o presente regulamento até o dia 
18/09/2020.

25 As correspondências para os associados 
deverão ser encaminhadas aos Correios 
até o dia 28/10/2020 em cumprimento ao 
artigo 43º do Estatuto.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2020.

MÁRCIO VALORY SILVEIRA
Presidente do SINOREG-ES

09 Qualquer recurso sobre a eleição deverá 
ser feito por escrito perante a Mesa 
Diretora, em seguida à proclamação 
do resultado, sendo incontinentemente 
apreciado pela Assembleia (Art. 46º).

10 Havendo mais de uma chapa concorrente, 
cada chapa poderá indicar um fiscal 
para acompanhar os trabalhos, não lhe 
cabendo sem motivo justo, interferir no 
andamento dos trabalhos (Art. 47º).

11 O documento de registro das chapas 
conterá nome, número do CPF e 
Cédula de Identidade de todos os seus 
componentes. (Art. 52º)

11.1 As chapas deverão ser completas, 
contendo preenchimento de todos os 
cargos diretivos, devendo constar a 
assinatura de todos os componentes, 
podendo ser aceita a declaração por 
escrito concordando com a inclusão do 
seu nome na chapa concorrente. (§1º 
do art. 52º);

11.2 Não serão registradas, mesmo que 
provisoriamente, chapas incompletas. 
(§2º do art. 52º); 12 - As cédulas 
eleitorais serão únicas e conterão todas 
as chapas concorrentes (Art.53º).

13 Serão de 03 (três) dias o prazo 
para impugnação das chapas ou da 
candidatura de qualquer de seus 
componentes, contados da data de 
encerramento do registro, ou seja; do dia 
19/10/2020 até dia 21/10/2020 (quarta-
feira), às 17h (Art. 54º).
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tabelião de notas e oficial de registro 
civil do bairro de Itacibá, em Cariacica, 
no Espírito Santo, Milson Fernandes 

Paulin, acredita que a gestão do atual presi-
dente do Sindicato dos Notários e Registado-
res do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), 
Márcio Valory Silveira, foi voltada ao resgate 
da união da classe notarial e registral capixaba.

Pós-graduado em Direito Notarial e Re-
gistral pela Pontifícia Universidade Católi-
ca de Minas Gerais (PUC/MG), Paulin, que 
também é 2º vice-presidente do Sinoreg-ES, 
Diretor no Colégio Notarial do Brasil - Seção 
Espírito Santo (CNB/ES) e Membro da União 
Internacional do Notariado (UINL), diz que, 
durante os anos de 2019 e 2018, Valory pri-
mou pela delegação de tarefas entre sua Dire-
toria Executiva e Conselhos de Ética e Fiscal. 

Em entrevista à Revista de Direito Notarial 
e Registral do ES, Milson Paulin afirma que 
“O Sinoreg-ES trabalha sempre em busca de 
melhorias para seus associados”.

2º vice-presidente do Sinoreg-ES, Milson Fernandes Paulin elogia a gestão de Márcio Valory Silveira: 
“promoveu a aproximação política com entes públicos” 

Milson Paulin esteve 
reunido, em meados 

de setembro, com 
o presidente da 
Associação dos 

Registradores de 
Pessoas Naturais do 
Estado de São Paulo 
(Arpen/SP), Gustavo 

Fiscarelli

“O Sinoreg-ES trabalha sempre em 
busca de melhorias para seus associados”
Para o 2º vice-presidente do Sinoreg-ES, Milson Paulin, 
a gestão de Márcio Valory Silveira foi voltada ao resgate 
da união da classe notarial e registral capixaba

O
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Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Próximo das eleições do Sinoreg-ES, como 
avalia a gestão do presidente Márcio Valory 
no biênio 2019/2020? Quais foram as prin-
cipais conquistas de notários e registradores 
capixabas nesses dois anos?
Milson Paulin – Em nossa opinião, a gestão 
do ilustre presidente, Dr. Márcio Valory, foi 
uma das mais sábias da história do Sinoreg-
-ES, porquanto voltada ao resgate da união da 
classe notarial e registral capixaba. Para tanto, 
primou pela delegação de tarefas entre sua Di-
retoria Executiva e Conselhos de Ética e Fis-
cal, promovendo ainda a aproximação política 
com entes públicos com vistas a celebrar con-
vênios e parcerias que permitam a prática de 
novos serviços perante as serventias extrajudi-
ciais. Como vice-presidente nessa gestão, pude 
acompanhar os diversos projetos que foram e 
vêm sendo trabalhados em prol dos interesses 
da classe. Ademais, observa-se que tais ser-
viços elevam ainda mais a função social dos 
Serviços Notariais/Registrais, demonstrando 
a posição de cooperação com os cidadãos.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES – 
Durante a gestão 2019/2020 no Sinoreg-ES 
quais foram as conquistas relacionadas ao 
crescimento do Clube de Benefícios? Quais 
foram os convênios firmados com bancos, 
gráficas e outros setores, como saúde, lazer 
e educação?
Milson Paulin – O Sindicato dos Notários e 
Registradores do Estado do Espírito Santo
(Sinoreg-ES) trabalha sempre em busca de 

melhorias para seus associados. Nessa gestão, 
criou-se um novo modelo de layout, voltado 
à divulgação dos parceiros e conveniados do 
sindicato, o chamado “Clube de Benefícios”, 
disponibilizado no site do sindicato, de forma 
fácil e simples de manusear. O associado po-
derá se valer de todos os benefícios em vigor, 
basta acessar através da internet ou em contato 
direto com as empresas parceiras. A vantagem 
exclusiva é oferecer, aos nossos associados, 
convênios e parcerias nas áreas de educação, 
lazer e entretenimento, saúde e muito mais, en-
volvendo os delegatários e seus funcionários.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Quais são os seus anseios para uma nova ges-
tão do Sinoreg-ES? Qual a expectativa para 
os anos que estão por vir?
Milson Paulin – A atuação da próxima gestão 
será bastante exigida, isso é um fato: em vir-
tude das diversas demandas já em andamento 
(ora levantadas pelo Sindicato, ora por demais 
entidades representativas); em função das sig-
nificativas e salutares mudanças, plasmadas 
pelos Egrégios Conselho Nacional de Justiça, 
Corregedoria Geral de Justiça e demais deten-
tores do poder fiscalizatório/correcional; além 
de outros fatores, por exemplo, os reclames 
oriundos da evolução e dinamismo da própria 
sociedade. Independente quem esteja à frente 
do próximo diretivo, que a gestão eleita tenha 
sempre em mente um norte: canalizar esforços 
sob a tríade da convergência, da ética e da ra-
zoabilidade, cânones tão caros e indissociáveis 
nestes tempos de instabilidade e exigências 
por respostas instantâneas.

Revista de Direito Notarial e Registral do ES –
Recentemente, o senhor participou de uma 
reunião de cooperação institucional com a 
Arpen/SP. O que foi tratado nessa reunião e 
quais foram os seus avanços?
Milson Paulin – “Órgão da fé e do corpo so-
cial”; assim proclamou, outrora, Almeida Jú-
nior, quando se referindo à Instituição Nota-
rial/Registral. Tendo por desiderato a fixação 
indelével dos principais fatos da vida, bem 

como a correta formalização jurídica da von-
tade das partes quando das relações negociais, 
decerto que a existência e o funcionamento dos 
Registros e do Notariado interessam de perto 
não só ao indivíduo, mas também à sociedade 
e à nação. Tamanha grandiosidade - da Função 
e da Instituição Notarial/Registral - reclama 
cuidados e boa gestão. E boa gestão se faz com 
pessoas engajadas, boas ideias e, principalmen-
te, agremiação de vontades. Essa foi a pauta do 
encontro que tivemos junto à Arpen/SP, ora 
conduzida, com maestria, pelo competente Dr. 
Gustavo Fiscarelli. Com aproximadamente 20 
anos de existência, o Sinoreg-ES conseguiu se 
consolidar como verdadeira entidade repre-
sentativa das serventias extrajudiciais capixa-
bas, graças a maturidade jurídica, política e 
administrativa com que sempre empreendeu 
em suas questões institucionais. Atualmente, 
não só o Sinoreg-ES, mas a própria Instituição 
Notarial/Registral, têm enfrentado novos de-
safios. A chave para tal enfrentamento, tanto 
no nosso sentir, quanto no sentir de Fiscarelli, 
está na congregação de esforços, na somatória 
de ideias, não daquela velha maneira centrípeta 
(vergada sobre si, voltada exclusiva e somente 
para dentro de cada Unidade Federativa), mas 
centrífuga (cada estado substanciando boas 
ideias para  a própria Instituição Notarial/Re-
gistral brasileira, bons modelos a serem, por 
nós, seguidos). Como diria o grego Esopo, em 
sua fábula O Feixe de Varas: “da mesma forma 
que a união faz a força, a discórdia (ou, neste 
caso, a desagregação) leva a uma rápida derro-
ta”. Fica a reflexão.

“Nessa gestão, criou-se 
um novo modelo de layout, 
voltado à divulgação dos 

parceiros e conveniados do 
sindicato, o chamado Clube 

de Benefícios”

“Independente de quem 
esteja à frente do próximo 

diretivo, que a gestão eleita 
tenha sempre em mente um 
norte: canalizar esforços sob 

a tríade da convergência”
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Sindicato dos Notários e Registra-
dores do Estado do Espírito Santo 
(Sinoreg-ES) também capitaneou 

esforços para levar aos tabeliães de protes-
to capixabas uma nova possibilidade para o 
protesto de dívidas no Estado. 

Durante anos sendo aguardada pelos Tabe-
lionatos de Protesto do Estado, a Lei estadual 
nº 11.028, publicada no dia 7 de agosto de 
2019, prevê a postecipação dos emolumen-
tos, alterando a redação do art. 3º da Lei es-
tadual nº 4.847, de 30 de dezembro de 1993. 

Com a adesão de pelo menos 20 unidades 
da Federação à postecipação do protesto, de-
finidas por leis ou normas estaduais, foi a da 
Corregedoria Nacional de Justiça normatizar 
o assunto em todo território nacional. 

O Provimento nº 86, publicado pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), por meio 
de sua Corregedoria, no dia 29 de agosto de 
2019, permite que pessoas físicas e jurídicas, 
incluindo bancos e instituições financeiras 
fiscalizadas pelo Sistema Financeiro Nacio-
nal levem seus títulos aos Cartórios e protes-
tem estes gratuitamente.

A norma ainda determina que os Cartó-
rios de Protesto estão autorizados a conce-
der parcelamento de emolumentos e demais 
acréscimos legais aos interessados, através 
de cartão de débito ou de crédito, desde 
que sejam cobrados na primeira parcela os 
acréscimos legais.

Presidente do Instituto de Estudos e Pro-
testos de Títulos do Brasil – Seção Espírito 
Santo (IEPTB/ES) e diretor de protesto do 
Sinoreg-ES, o titular do Tabelionato de Pro-
testo de Títulos de Cacheiro de Itapemirim 
(ES) Rogério Lugon Valladão, acredita que a 
postecipação aumenta muito a recuperação 
de crédito, já que o instrumento do protesto 
é a ferramenta com maior índice de recupe-
ração disponível no mercado. Ele enaltece a 
publicação do Provimento nº 86. 

“O principal benefício deste dispositivo foi 
tornar o protesto totalmente gratuito para o 
credor, transformando o protesto na melhor 
alternativa de recuperação de crédito para o 
mercado”, aponta o presidente do IEPTB/ES.

Sinoreg-ES capitaneou esforços para 
aprovação da postecipação do protesto
Gestão de Márcio Valory Silveira também foi marcada 
pela aprovação da Lei Estadual 11.028/19 e pela publicação 
do Provimento nº 86 da Corregedoria Nacional de Justiça

O

O presidente do IEPTB/ES, Rogério Lugon Valladão (dir), e o oficial Bruno do Valle estiveram à frente 
dos debates envolvendo o instrumento do Protesto no Estado do Espírito Santo

“O principal benefício do 
Provimento nº 86 foi tornar o 
protesto totalmente gratuito 
para o credor, transformando 

este na melhor alternativa 
para o mercado e para a 
recuperação do crédito” 

Rogério Lugon Valladão, 
presidente do IEPTB/ES

“Como o serviço é gratuito 
para o credor, o volume de 
títulos tende a crescer ao 

longo do tempo, tornando o 
serviço ainda mais conhecido 

pela população” 

Bruno do Valle Couto Teixeira, 
oficial substituto do 1º Ofício 

da 2ª Zona de Serra (ES)

Para o oficial substituto do 1º Ofício da 2ª 
Zona de Serra (ES), Bruno do Valle Couto 
Teixeira, existem inúmeros benefícios com a 
adoção da postecipação, e a tendência é que 
com o tempo o número de títulos protestados 
aumente no estado capixaba. 

“Os benefícios são a possibilidade de co-
brar dívidas sem precisar dispor de nenhum 
recurso financeiro e evidenciar a eficiência 
do protesto como instrumento de recupe-

ração de crédito. Como o serviço é gratuito 
para o credor, o volume de títulos tende a 
crescer ao longo do tempo, tornando o ser-
viço ainda mais conhecido pela população; 
a exemplo de organizações que passaram a 
usar o protesto após a postecipação”, ressalta 
Bruno do Valle. 

De fato, há inúmeras empresas que podem 
se beneficiar com a postecipação do protesto, 
a exemplo da Casa do Adubo, empresa capi-
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Para o presidente da Casa do Adubo, Raphael 
Perim Covre, a postecipação dos emolumentos 
tende a trazer melhorias ao sistema de protesto

O procurador-geral do Estado do Espírito Santo, 
Rodrigo Francisco de Paula, elogia a ferramenta 
do Protesto na recuperação de crédito

Segundo o procurador-chefe adjunto da 
Procuradoria Fiscal da PGE, José Alexandre 
Rezende Bellote, o papel dos cartórios para a 
desjudicialização dos protestos foi e continua 
sendo fundamental

“A cobrança extrajudicial, 
realizada pelos cartórios, 

ampliou, de forma 
significativa, os meios de 

cobrança para a recuperação 
do crédito fiscal” 

José Alexandre Rezende Bellote, procurador-
chefe adjunto da Procuradoria Fiscal da PGE

“A grande vantagem do 
Protesto é, observados 

todos os preceitos legais, 
sua agilidade e praticidade 

no ato da notificação do 
contribuinte em relação à 

sua responsabilidade fiscal” 

Rodrigo Francisco de Paula, 
procurador-geral do Estado do Espírito Santo

“Com a antecipação, a maior 
receita já estava garantida 

ao tabelionato, pelo 
pagamento pelo credor, que 
assumia não apenas o ônus 
da frustração do seu crédito, 
mas também o incrementava 

pelas custas antecipadas” 

Raphael Perim Covre, 
presidente da Casa do Adubo

xaba que nasceu com o propósito de oferecer 
novos recursos aos produtores rurais. O es-
tabelecimento utiliza o protesto de títulos há 
mais de 15 anos.

Atualmente, a empresa está presente em 
nove estados brasileiros, com unidades es-
palhadas em pontos estratégicos para aten-
der homens e mulheres do campo. “Devido 
ao grande volume de títulos emitidos em 
diferentes estados, a experiência com a fer-
ramenta varia de região para região, pois na 
prática não existia uma uniformidade dos 
serviços em nível nacional. Mas, de maneira 
geral, o uso da ferramenta como forma de 
recebimento do crédito é positiva”, afirma o 
presidente da Casa do Adubo, Raphael Pe-
rim Covre.

Com mais de 240 mil boletos quitados 
somente no ano de 2018, a Casa do Adubo 
acredita que a postecipação dos emolumen-
tos tende a trazer melhorias ao sistema de 
protesto, uma vez que os cartórios passarão a 

ser parte interessada no efetivo contato para 
pagamento pelo devedor. “Com a antecipa-
ção, a maior receita já estava garantida ao 
tabelionato, pelo pagamento pelo credor, que 
assumia não apenas o ônus da frustração do 
seu crédito, mas também o incrementava pe-
las custas antecipadas”, ressalta Covre.

DÍVIDA ATIVA 
O Sinoreg-ES também incentiva a utilização 
do instrumento do protesto de títulos para 
empresas e pessoa física que estão inscritas 
em Dívida Ativa. 

Essa possibilidade acontece no Estado do 
Espírito Santo desde a promulgação da Lei 
9.876/2012, de autoria do Poder Executivo 
estadual.

De acordo com o procurador-geral do Es-
tado do Espírito Santo, Rodrigo Francisco de 
Paula, desde 2012 já foram protestadas mais 
de 34 mil Certidões de Dívida Ativa (CDAs), 
sendo o valor recuperado da dívida ativa 

no Espírito Santo de quase R$ 11 milhões.
“A grande vantagem do Protesto é, obser-

vados todos os preceitos legais, sua agilidade 
e praticidade no ato da notificação do con-
tribuinte em relação à sua responsabilidade 
fiscal, ou seja, seu dever de pagar os impostos 
devidos na forma da lei”, garante o procu-
rador do Estado do Espírito Santo, Rodrigo 
Francisco de Paula. 

“O papel dos cartórios para a desjudicia-
lização dos protestos foi e continua sendo 
fundamental. A cobrança extrajudicial, rea-
lizada pelos cartórios, ampliou, de forma sig-
nificativa, os meios de cobrança para a recu-
peração do crédito fiscal, mostrando-se uma 
alternativa eficaz na recuperação do crédito 
fiscal, reduzindo sobremaneira a quantidade 
de ações de execução fiscal até então enca-
minhadas ao Poder Judiciário anualmente”, 
afirma o procurador-chefe adjunto da Pro-
curadoria Fiscal da PGE, José Alexandre Re-
zende Bellote.
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Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Espírito Santo – Farpen

Demonstrativo
Mês de julho de 2020

Demonstrativo
Mês de agosto de 2020

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento financei-
ro do FARPEN, analisou os relatórios e demais docu-
mentos remetidos por Notários e Registradores deste 
Estado, correspondentes ao mês de JUNHO/2020, 
aprovando o ressarcimento dos Atos Gratuitos Prati-
cados pelos registradores civis como segue:

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

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordi-
nária, realizada no dia 06 de março de 2020, con-
vocada para fins de decisão relativa às novas regras 
do repasse e outros assuntos, tendo em vista a ar-
recadação deficitária do FARPEN, informamos que a 
redução percentual do repasse pago no mês de JU-
LHO/2020, referente ao mês de JUNHO/2020 foi de: 

Redução global do repasse: 46% (Quarenta e seis 
por cento), aplicando-se este percentual para todas 
as rubricas que atualmente são pagas pelo FARPEN.

Vitória, 03 de agosto de 2020.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei Estadual 
6.670/01, o SINOREG-ES no gerenciamento finan-
ceiro do FARPEN, analisou os relatórios e demais 
documentos remetidos por Notários e Registrado-
res deste Estado, correspondentes ao mês de JU-
LHO/2020, aprovando o ressarcimento dos Atos 
Gratuitos Praticados pelos registradores civis como 
segue:

Cumprindo normas constantes do parágrafo 5º do 
artigo 5° da Lei Estadual 6.670/01, não houve de-
posito em aplicação CDB na agência 076 do Banes-
tes, por insuficiência de saldo.

Conforme decisão da Assembleia Geral Extraordiná-
ria, realizada no dia 06 de março de 2020, convoca-
da para fins de decisão relativa às novas regras do 
repasse e outros assuntos, tendo em vista a arreca-
dação deficitária do FARPEN, informamos que a re-
dução percentual do repasse pago no mês de AGOS-
TO/2020, referente ao mês de JULHO/2020 foi de: 

Redução global do repasse: 35% (Trinta e cinco por 
cento), aplicando-se este percentual para todas as 
rubricas que atualmente são pagas pelo FARPEN.

Vitória, 01 de setembro de 2020.

MARCIO VALORY SILVEIRA
Presidente

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  444.084,11
Saldo em caixa mês anterior  14.734,18
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   458.818,29

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  335.537,90 
1.1 – Retenção IRPF na fonte (Inicio relatório julho/19).
Ref. junho/2020 ressarcido em julho/2020.  60.957,99 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  33.491,78 
3 – Devolução FARPEN 1.498,69 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 864,30 
5 – Repasse ao Sinoreg-ES 8.881,68 
5.1 – 2% referente depósito entre 17/06 a 30/06/2020 327,23 
6 – Repasse à AMAGES 8.871,63 
6.1 – 2% referente depósito entre 17/06 a 30/06/2020 327,23 
7 – Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 007/2020 3.257,07 

SALDO LÍQUIDO   (454.015,50)   4.802,79
C- FUNDO DE RESERVA (CDB)  (45.881,83)
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. 
C.a – 10% referente depósito entre 17/06 a 30/06/2020  (1.636,15)
SALDO  4.802,79
Recebimentos entre 15/07 a 31/07/2020  11.835,84
 SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  16.638,63

A – RECEBIMENTOS (Art 7º - Lei 6.670/01)  590.355,88
Saldo em caixa mês anterior  16.638,63
RESGATE APLICAÇÃO/POUPANÇA BANESTES  0,00
VALOR TOTAL EM C/C FARPEN   606.994,51

B – PAGAMENTOS  
1 – Repasse aos Cartórios de Registro Civil  419.082,78 
1.2 – Retenção IRPF na fonte (Inicio relatório julho/19).
Ref. julho/2020 ressarcido em agosto/2020.  88.030,76 
2 – Repasse de Contribuição Sindical  36.671,13 
3 – Devolução FARPEN 1.094,69 
4 – Transferências bancárias e tarifas sobre serviços 934,66 
5 – Repasse ao Sinoreg-ES 11.807,12 
5.1 – 2% referente depósito entre 15/07 a 31/07/2020 236,72 
6 – Repasse à AMAGES 11.797,07 
6.1 – 2% referente depósito entre 15/07 a 31/07/2020 236,72 
7 – Pagamento despesas Registro Civil – Portaria 008/2020 3.257,07 

SALDO LÍQUIDO   (573.148,72)   33.845,79
C- FUNDO DE RESERVA (CDB)  (59.035,59)
Apenas para fins informativo, não foi aplicado. 
C.a – 10% referente depósito entre 15/07 a 31/07/2020  (1.183,58)
SALDO  33.845,79
Recebimentos entre 18/08 a 31/08/2020   25.589,32
 SALDO LÍQUIDO C/C – 9.012.881  59.435,11
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l	 Provimento Carta de Sentença; 
l	 Provimento do notário como amicus curiae nas suscitações de dúvida;
l	 Provimento da validade da CNH vencida como documento de identificação civil; 
l	 Provimento que possibilita a escritura pública de divórcio com menor, desde que a pensão, guarda 

e regulamentação de visitas já estejam solucionados judicialmente; 
l	 Provimento da desmaterialização de documentos no meio eletrônico; 
l	 Criação da Escola notarial e registral do Espírito Santo (ENORES); 
l	 Criação da comenda notarial e registral; 
l	 Realização de três simpósios (ano de 2013, 2014 e 2018); 
l	 Participação no projeto Sinoreg Itinerante com cursos para os Cartórios do interior do Estado; 
l	 Criação da biblioteca notarial e registral; 
l	 Participação mensal na revista de direito notarial e registral; 
l	 Provimento que possibilita a lavratura de inventário mesmo com a existência de testamento, desde 

que o mesmo esteja revogado, caduco, anulado ou por acordo de todas as partes; 
l	 Projeto de lei estadual e no Município de Vitória onde foi aprovado o dia do notário e do registrador; 
l	 Sugestão do projeto que possibilitou o parcelamento de emolumentos no cartão de crédito e a 

utilização do meio de pagamento - cartão de débito e crédito; 
l	 Maior participação nos órgãos representativos nacionais, junto a grandes nomes do direito notarial 

brasileiro; 
l	 Implementação dos atos notariais eletrônicos através do e-Notariado, com a participação efetiva 

nos debates nacionais; 
l	 Implementação da comunicação de venda de veículos ao Detran;
l	 Realização gratuita de formação da primeira turma de notários e registradores habilitados para 

a mediação extrajudicial (curso teórico e prático) em convênio com Tribunal de Justiça e com 
credenciamento pelo CNJ; 

l	 Trabalho sobre propostas de ajustes na tabela de emolumentos; 
l	 Parcelamento do ITCMD;

itular do Cartório de Registro Civil e 
Notas da sede de Linhares, Espírito San-
to, Fernando Brandão Coelho Vieira 

foi eleito presidente do Colégio Notarial do 
Brasil – Espírito Santo (CNB/ES) para o biê-
nio 2020/2022. Rodrigo Reis Cyrino, ex-pre-
sidente da entidade, foi eleito vice-presidente 
da chapa junto do 2º vice-presidente, Milson 
Fernandes Paulin, titular do Tabelionato de 
Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais de 
Cariacica (ES).

Vieira assume o cargo em um cenário de 
profundas transformações do notariado, tanto 
pela adoção de novas tecnologias quanto pelas 
mudanças na gestão das serventias. Segundo 
ele, um novo viés, de caráter mais empresarial, 
tem sido empregado para que tabeliães efeti-
vem “o princípio da eficiência nos moldes que a 
sociedade precisa”.

O tabelião também vê oportunidade do no-
tariado, no Brasil e no Espírito Santo, se firmar 
como extensão executora de demandas do Po-
der Público, na medida em que torna-se a pon-
ta coletora das informações, de maneira quali-
ficada pela fé pública.

“A gestão anterior desenvolveu um trabalho 
exemplar, com vários projetos em andamento, 
entre eles a comunicação de venda ao Detran, 
que é uma janela para novas possibilidades”, 
diz. “Com respeito aos limites territoriais, de-
ve-se buscar o fortalecimento do e-notariado, 
já que representa uma demanda da sociedade e 
quem não evolui está fadado ao fracasso”, com-
plementa Vieira.

Ainda de acordo com o novo presidente do 
CNB/ES, o plano para o futuro é dar continui-
dade aos projetos da gestão anterior, pois estão 
alinhados com o Colégio Notarial do Brasil – 
Conselho Federal (CNB/CF), assim como for-
talecer a integração e interação com os tabeliães 
capixabas.

O ex-presidente e atual vice, Rodrigo Reis 
Cyrino, agradeceu aos notários, aos três pode-
res e a outros órgãos pela parceria. “Agradeço 
muito aos notários capixabas, ao Tribunal de 
Justiça, Ministério Público, Poder Legislativo, 
Executivo, outros órgãos públicos, advogados, 
corretores de imóveis e tantos outros profissio-
nais que estiveram sempre em constante e pro-
fícuo diálogo”, celebra Cyrino.

O novo presidente do CNB/ES, Fernando 
Brandão Coelho Vieira, vê na entidade a 
oportunidade de se firmar como extensão 
executora de demandas do Poder Público

Conheça algumas conquistas do ex-presidente 
do CNB/ES Rodrigo Reis Cyrino

Fernando Brandão Coelho Vieira é eleito 
presidente do CNB/ES para o biênio 2020/2022
Tabelião assume o cargo em um cenário 
de profundas transformações do notariado

T

O ex-presidente do CNB/ES Rodrigo Reis Cyrino 
enaltece a nova gestão da entidade e faz elogios 
aos órgãos parceiros do Colégio Notarial do 
Brasil – Espírito Santo
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Moradia e assistência social 
são marcas registradas da gestão 
do presidente Márcio Valory Silveira
Regularização fundiária e solidariedade às vítimas das chuvas 
no ES foram pontos importantes da atual gestão do Sinoreg-ES

Na gestão do presidente Márcio Valory Silveira, o Sinoreg-ES conseguiu desenvolver diversas ações e capitanear esforços para permitir a regularização 
fundiária no Estado
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om a previsão de entregar 300 escri-
turas para as famílias do município de 
Vitória (ES) em 2020, a prefeitura da 

capital conseguiu estreitar os laços com os re-
presentantes do Sinoreg-ES para levar mora-
dia de qualidade para a população capixaba. 

Em 2018, a prefeitura de Vitória (ES) e o Si-
noreg-ES celebraram um acordo para fins de 
viabilização das lavraturas de escrituras, em 
que foi criado um plano estratégico de divisão 
das regiões por cartório. 

Segundo o vice-prefeito município, Sérgio 

C Sá, que foi secretário de Obras e Habitação 
durante 15 anos, essa parceria é fundamental 
para garantir celeridade para o processo de 
regularização fundiária, tendo em vista que 
os Cartórios de Notas fazem parte importan-
te do processo. 

“É um projeto fundamental para garantir 
a segurança jurídica da propriedade do lote 
das famílias que estão trabalhadas no projeto. 
A parceria, sem dúvida alguma, dá excelen-
tes resultados a milhares de famílias de bai-
xa renda do município de Vitória (ES)”, ar-

gumenta o vice-prefeito da capital capixaba. 
Ainda de acordo com Sérgio Sá, a gestão 

2019/2020 do Sinoreg-ES, comandada pelo 
presidente Márcio Valory, sempre foi parceira 
do município no que tange ao processo de re-
gularização fundiária.

“Eu que estive à frente da Secretaria de Ha-
bitação desde 2005, conduzindo os processos 
de regularização fundiária da capital, sou tes-
temunha de que a atual gestão primou pelo 
diálogo, pelo apoio, pela solidariedade com 
o município de Vitória. Só tenho a agradecer. 

“É um projeto fundamental 
para garantir a segurança 
jurídica da propriedade do 
lote das famílias que estão 

trabalhadas no projeto” 

Sérgio Sá, 
vice-prefeito de Vitória (ES)

“É uma ação [regularização 
fundiária] que assegura o 

uso e a ocupação do solo de 
forma organizada, combate 
a exclusão e a desigualdade 

social e melhora as condições 
de vida da população” 

Luciano Rezende, 
prefeito de Vitória (ES)

“A maior relevância desta 
parceria foi a abertura do 
canal de comunicação e a 

oportunidade igualitária dada 
aos Cartórios de Notas” 

Weverton Moraes, 
secretário de Obras 

e Habitação de Vitória (ES)

Segundo o vice-prefeito de Vitória (ES), Sérgio 
Sá, essa parceria é fundamental para garantir 
celeridade para o processo de regularização 
fundiária

O prefeito de Vitória (ES), Luciano Rezende, 
enfatiza o processo de regularização fundiária 
no município e a entrega de escrituras para a 
população de baixa renda

Para o novo secretário de Obras e Habitação de 
Vitória (ES), Weverton Moraes, toda parceria que 
visa eficiência no atendimento dos munícipes se 
torna necessária e importante
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“O acesso a um imóvel 
regularizado é um desejo 

de todos, e a população de 
baixa renda, infelizmente, 
sempre esteve à margem 

deste processo” 

Jocsã Araújo Moura, 
presidente da Associação de Registradores 

de Imóveis do Espírito Santo

Gestão do presidente Márcio Valory Silveira foi marcada por reunir esforços para as cidades capixabas atingidas pelas fortes chuvas no início de 2020

Acho que realmente foi muito importante essa 
parceria. Espero que as futuras gestões mante-
nham o diálogo, mantenham a sintonia com o 
Poder Público local”, enfatiza Sá. 

No final de dezembro do ano passado, por 
exemplo, a prefeitura de Vitória entregou es-
crituras para moradores de bairros Jaburu, 
Maria Ortiz, São Pedro, Santa Martha, Ando-
rinhas, Nova Palestina, São José, Santa Hele-
na, Ilha de Santa Maria, além da comunidade 
Floresta.

“Somos referência nacional em regulariza-

ção fundiária. É uma ação que assegura o uso 
e a ocupação do solo de forma organizada, 
combate a exclusão e a desigualdade social e 
melhora as condições de vida da população 
que vive em assentamentos informais”, disse 
na época o prefeito de Vitória (ES), Luciano 
Rezende.

Para o novo secretário de Obras e Habitação 
de Vitória (ES), Weverton Moraes, toda par-
ceria que visa eficiência no atendimento dos 
munícipes se torna necessária e importante. 

“A maior relevância desta parceria foi a 
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“A atuação do Sinoreg-ES foi 
fundamental e importante, 
justamente para ilustrar o 
nível de relacionamento da 

entidade, como também 
exemplificar atos de justiça e 
de misericórdia oferecidos e 

efetivamente praticados” 

Dalton Marchiori, 
titualr do 2º Ofício de Notas 

de Iconha (ES)

De acordo com o presidente da Associação de 
Registradores de Imóveis do Espírito Santo, 
Jocsã Araújo Moura, à medida que os imóveis 
da população de baixa renda entram na 
regularidade, as pessoas ganham cidadania

Segundo o registrador de imóveis de Fundão 
(ES) Jullius César Wyatt, a gestão 2019/2020 
vai se destacar como o marco da regularização 
fundiária

Segundo o secretário de Trabalho, da Habitação 
e da Assistência Social do município de Fundão 
(ES), Flávio Xavier Alberto, a parceria com o 
Sinoreg-ES continua ativa, já que ainda há 80% 
dos lotes do município em situação irregular

abertura do canal de comunicação e a oportu-
nidade igualitária dada aos cartórios notariais. 
De acordo com o retorno de cada cartório, pu-
demos avaliar aqueles que realmente estavam 
engajados e interessados neste projeto para 
possibilitar novas tomadas de decisões com o 
objetivo de tornar eficiente o processo de titu-
lação”, afirma o atual secretário. 

De acordo com o presidente da Associação 
de Registradores de Imóveis do Espírito Santo, 
o registrador de imóveis Jocsã Araújo Moura, 
à medida que os imóveis da população de bai-
xa renda entram na regularidade, as pessoas 
ganham cidadania, qualidade de vida, têm 
acesso a uma gama de serviços e equipamen-
tos públicos que antes não possuíam.

“O acesso a um imóvel regularizado é um 
desejo de todos, e a população de baixa renda, 
infelizmente, sempre esteve à margem deste 
processo, a exemplo das favelas e de outros 

núcleos urbanos informais, que não têm qual-
quer infraestrutura”, ressalva Moura.

ALÉM DE VITÓRIA 
As ações para permitir a regularização fundiá-
ria não aconteceram apenas no município de 
Vitória (ES), mas também em outras cidades 
do Estado do Espírito Santo. Estima-se que já 
foram entregues mais de mil e trezentas escri-
turas, com o auxílio de notários e registrado-
res capixabas. 

Segundo o registrador de imóveis de 
Fundão (ES) Jullius César Wyatt, a gestão 
2019/2020 vai ficar conhecida como o mar-
co da regularização fundiária. A qual buscou 
dar todo o apoio aos colegas registradores e 
aos municípios. “Inclusive contribuindo com 
convênios com os municípios para ajuda fi-
nanceira para que pudesse realizar a REURB, 
a exemplo do plano piloto aqui no município 
de Fundão”, destaca o registrador. 

Wyatt refere-se a um convênio com o muni-
cípio de Fundão, no qual o Sinoreg-ES auxilia 
especificamente na regularização fundiária, 
mais precisamente no bairro Direção para 780 
lotes que precisam ser regularizados. 

Segundo o secretário de Trabalho, da Habi-
tação e da Assistência Social do município de 
Fundão (ES), Flávio Xavier Alberto, a parceria 
com o Sinoreg-ES continua ativa, já que ainda 
há 80% dos lotes do município em situação ir-
regular. Por enquanto, 200 escrituras já foram 
entregues. 

“Em 2018 fizemos um convênio com o 
Sinoreg que possibilitou fazer o georeferen-
ciamento no Bairro Direção e nos deu todo 
suporte técnico para atuarmos em outros 
três (Campestre I, Campestre II e Pedro Bro-

monschenkel). Sem essa parceria o projeto se 
tornaria inviável. Vale destacar a participação 
do Jullius do cartório de Fundão e do Jocsã, 
capitaneados pelo presidente do Sinoreg-ES, 
Márcio Valory”, ressalta o secretário de Fun-
dão (ES). 

ASSISTÊNCIA 
Além de trabalhar fortemente em processos 
que envolvem a regularização fundiária, a ges-
tão do presidente Márcio Valory ficou marca-
da também por reunir esforços para as cidades 
capixabas atingidas pelas fortes chuvas no iní-
cio de 2020. 

De acordo com a Defesa Civil do Espírito 
Santo, a chuva que caiu no início do ano dei-
xou cerca de 14 mil pessoas fora de casa no 
Sul do Estado, além de matar pessoas e deixar 
dezenas de feridos. 

Município com pouco mais de 13 mil habi-
tantes, Iconha, inerior do Estado, chegou a ter 
cerca de 30 comunidades isoladas por causa 
das chuvas. 

Oficial do 2º Ofício de Notas de Iconha 
(ES), Dalton Marchiori relembra o cenário de 
destruição que deixou o seu cartório comple-
tamente submerso.

“A atuação do Sinoreg-ES foi fundamental e 
importante, justamente para ilustrar o nível de 
relacionamento da entidade, como também 
exemplificar atos de justiça e de misericórdia 
oferecidos e efetivamente praticados”, conta 
Marchiori. 

Na ocasião, além de estreitar o laço com as 
entidades de classe, o Sinoreg-ES promoveu a 
campanha “S.O.S Cartórios”, onde procurou 
angariar doações em dinheiro para os locais 
atingidos.
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