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CAPITULO I - DENOMINACAO, NATUREZA, DURACAO E SEDE 

Art. 1° A Associacio dos Notarios e Registradores do Brasil - ANOREG-
BR, de natureza civil e de ambito nacional, corn intuitos nao econOmicos, 
constituida por prazo indeterminado, corn sede e foro na cidade de Brasilia 
- DF 

§ 1° A ANOREG-BR 6 regida pelo Codigo Civil, pelas demais disposigoes 
legais aplicaveis e pelo presente Estatuto. 

§ 2° A Diretoria da ANOREG-BR, para atender situagOes exigidas por 
legislagdo especifica, podera constituir Escrit6rio Regional em qualquer 
unidade da federagao. 

CAPITULO II - FINS DA AssocukcAo 

Art. 2° A ANOREG-BR tern por finalidade congregar os titulares de 
delegagdo dos servigos notariais e de registro do Brasil, e especialmente: 

I - promover-ihes a unido em defesa dos direitos, das prerrogativas e dos 
interesses legitimos; 

II - representar os associados em juizo ou fora dele, em qualquer instancia 
ou tribunal; 

III - faze-los respeitar a disciplina e a &flea professional, assegurando o 
prestigio e a dignidade da fungdo; 

IV - propugnar pelo aperfeigoamento da legislagdo concernente aos 
servigos notariais e de registro, auxiliando direta ou indiretamente os 
poderes competentes na redacao de textos pertinentes; 

V - promover a divulgagdo de materia juridica e de outras materias 
formativas e informativas de interesse da classe; 

VI - promover concursos e estabelecer prernios para estimulo a estudos e 
pesquisas sobre assuntos de interesse da classe; 

VII - corn a colaboragdo das associagoes congeneres, propugnar pelo 
engrandecimento, pelo congragamento e pela solidariedade da classe em 
todo o Pais; 

VIII - quando solicitada, assessorar as seguintes entidades de ambito 
nacional e delas receber assessoramento: o Colegio Notarial do Brasil, o 
Instituto de Registro Imobiliario do Brasil, o Instituto de Estudos de 
Protesto de Titulos do Brasil, o Instituto de Registro de Titulos e7 
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Documentos e de Pessoas Juridicas do Brasil, a Associacao Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais, o Instituto de Estudos dos Oficios de 
Registro de Distribuicao e InterdicOes e Tutelas do Brasil e o Instituto de 
Estudos dos Registros de Contratos Maritimos do Brasil. 

IX - incentivar a informatizacao dos servicos notariais e de registro, 
oferecendo aos associados consultoria na aquisicao de equipamentos e 
programas. 

§ 1° Para consecucao de seus objetivos, a ANOREG-BR realizard cursos 
profissionalizantes, simpOsios, seminarios, encontros, conferencias, 
palestras, debates e exposicoes sobre assuntos juridicos, tecnicos e outros 
de interesse geral da classe, participando, quando possivel, de realizacoes 
dessa natureza promovidas por outras entidades. 

§ 2° E vedado a ANOREG-BR manifestar-se sobre materia de natureza 
religiosa ou politico-partidaria. 

CAPI.TULO III - ASSOCIADOS 

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

I - fundadores; 

II - titulares; 

III - titulares aposentados; 

IV - titulares benemeritos; 

V - honorarios. 

§ 1° Sao associados fundadores os que assinaram a ata de fundagao da 
ANOREG-BR. 

§ 2° Sao associados titulares os Tabeliaes e os Oficiais de Registro. 

§ 3° Sao associados titulares aposentados aqueles que, por motivo de 
aposentadoria facultativa, deixaram de ser titulares da delegacao. 

§ 4° Sao associados titulares benemOritos os associados fundadores, 
titulares ou aposentados que tenham prestado relevantes servicos a classe 
notarial ou de registro, e que assim sejam declarados pela Assembleia 
Geral. 
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§ 5° Sao associados honorarios aqueles que, sem serem titulares de 
delegacao, tenham prestado relevantes servicos a classe notarial ou de 
registro e que assim sejam declarados pela Assembleia Geral. 

§ 6° A qualidade de associado, em qualquer das categorias, 
intransmissivel. 

§ 7° A filiacao a ANOREG-BR far-se-a, habitualmente, nas ANOREGs 
Estaduais e, eventualmente, na propria entidade nacional. 

§ 8°. As ANOREGs Estaduais enviarao a ANOREG-BR, ao final de cada 
semestre, a relacao de associados admitidos ou desligados, bem como 
comunicard a aplicacao de eventual penalidade. 

§ 9°. Ainda que filiado a ANOREG Estadual, nao podera votar nem ser 
votado quem nao for titular de delegagdo, observadas ainda outras 
restricoes estatutarias. 

Art. 4° Os associados de qualquer categoria nao respondem, sequer 
subsidiariamente, pelas obrigagOes sociais. 

Art. 5° Ate que a ANOREG-BR tenha subvencao social, a Diretoria 
determinara a contribuicao de cada socio, levando em conta a especie do 
oficio e sua entrancia. 

Paragrafo ianico - Caso a subvencao social evidencie-se suficiente, a 
contribuicao a que se refere o artigo sera reduzida ao nivel complementar 
necessario. 

Art. 6° Sao direitos dos associados: 

I - frequentar as instalagoes da ANOREG-BR; 

II - sugerir medidas de interesse da classe ou de carater social; 

III - participar das Assembleias Gerais, podendo votar e ser votado, 
obedecidas as restricoes deste Estatuto; 

IV - promover a realizacao da Assembleia Geral Extraordinaria, desde que 
o pedido conte corn o apoio minimo de uma quinta parte dos associados; 

V - utilizar-se dos servicos da ANOREG-BR, ressarcindo eventuais 
despesas financeiras. 
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Paragrafo Unico. Sao condigOes para votar nas eleigoes, previstas no inciso 
III do Caput  deste artigo: 

a)estar no gozo de seus direitos sociais: 

b)estar associado ha mais de urn ano, contado da data da eleicao; 

c)estar em dia corn suas contribuicoes financeiras, ate trinta dias antes da 
eleigao. 

Art. 7° Sao deveres do associado: 

I - cumprir as disposigoes estatutarias e regulamentares, bem como as 
determinaceies da Assembleia Geral, da Diretoria e do Conselho de 8tica; 

II - zelar pelo prestigio da ANOREG-BR, colaborando para a realizagao de 
seus objetivos; 

III - desempenhar - gratuitamente e corn diligencia - os encargos ou as 
comissoes para que for escolhido; 

IV - comparecer pessoalmente, sempre que possivel, as Assembleias 
Gerais; 

V - prestigiar as promogoes que a ANOREG-BR patrocinar; 

VI - comunicar a secretaria da ANOREG-BR as alteracoes em nome, 
estado civil e enderego, bem como na situagao funcional e 

VII - abster-se de tratar, nas Assembleias Gerais e nas reunioes, de 
assuntos que nao digam respeito diretamente aos interesses da classe. 

Art. 8° Perdera a qualidade de associado quern: 

I - requerer, e tiver deferido, o seu desligamento do quadro social; 

II - perder a delegagao de servico notarial ou de registro; 

III - ao se aposentar nao manifestar o desejo de permanecer como sOcio 
titular aposentado em carater definitivo; 

IV - for excluido, por decisao da Assembleia Geral, pela pratica de ato que 
resulte em prejuizo ou desprestigio da ANOREG-BR, por proposta da 
Diretoria ou do Conselho de gtica. 
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Paragrafo Unico. A proposta de exclusao do associado, de iniciativa da 
Diretoria ou do Conselho de Etica, sera decidida em reuniao conjunta da 
Diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e do Conselho de 
Etica, pelo voto da maioria dos presentes; se aprovada, sera_ encaminhada 
a Assembleia Geral. 

CAATULO IV - PATRIMONIO DA ENTIDADE 

Art. 9° 0 patrimOnio da ANOREG-BR é formado por: 

I - contribuicao prevista no art. 5° e seu paragrafo unico; 

II - contribuicao e subvencOes sociais consignadas em lei; 

III - doagoes e legados; 

IV - imOveis, moveis e valores mobiliarios, 

V - resultado de operagoes financeiras e 

VI - arrecadacoes esporadicas. 

Paragrafo Unico - No caso de dissoluga'o da entidade, desde que pagas as 
dividas decorrentes de sua responsabilidade, os bens terao o destino que 
lhes der a Assembleia Geral, observado o disposto no art. 61 do COdigo 
Civil. 

Art. 10 Compete a Diretoria a administracao do patrim6nio da entidade, 
constituida pela totalidade dos bens que a mesma possuir. 

Paragrafo Unico - Os bens fin:Weis somente poderao ser adquiridos, 
onerados ou alienados apes previa autorizacao da Assembleia Geral. 

CAPfTULO V - oRGAOS DA ENTIDADE 

Secao I - Discriminacao 

Art. 11 Sao orgaos da ANOREG-BR: 

I - de carater institucional: 

a) a Diretoria; 

b) o Conselho Fiscal; 

c) o Conselho Consultivo, 
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d) o Conselho de Etica; 

e) as AssociagOes Regionais e 

II - de carater facultativo, os institutos membros mencionados no inciso 
VIII do caput  do art. 2° deste Estatuto, representativos de cada natureza 
de servigo. 

§ 1° Os cargos eletivos sera° exercidos por tres anos, gratuitamente, 
permitidas duas reeleigoes. 

§ 2° Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Etica 
sera() arrolados entre os titulares de delegagdo corn mais de cinco anos de 
exercicio na atividade, todos eleitos pela Assembleia Geral. 

§ 3° Os membros da Diretoria nao se responsabilizam, pessoalmente, pelas 
obrigagOes que assumirem em nome da ANOREG-BR, mas respondem 
pelos prejuizos que causarem corn infringencia a Lei, ao Estatuto ou ao 
Regulamento. 

§ 4° Os institutos, a que se refere o inciso II do caput deste artigo, poderao 
solicitar sua desfiliagdo, observado prazo de seis meses entre o pedido e 
sua efetivacao, desde que nao haja obrigagdo pendente. 

Secao II - Assembleia Geral 

Art. 12 A Assembleia Geral é o Orgdo maxim° de deliberacao, constituido 
de associados fundadores, titulares e aposentados em gozo de seus direitos 
sociais, sob a presidencia do Presidente da ANOREG-BR. 

Paragrafo Unico - A Assembleia Geral considerar-se-d constituida corn a 
presenga de qualquer nUmero de associados, sendo as deliberagOes 
tomadas por maioria de votos entre os presentes, exceto nos casos nos 
quais é exigido quorum  qualificado. 

Art. 13 A Assembleia-Geral reunir-se-d na sede da entidade: 

I - ordinariamente, no mes de margo de cada ano, para apreciar o relatOrio 
das atividades e a prestagdo de contas da Diretoria, referentes ao exercicio 
que findou, bem como outros assuntos constantes da ordem do dia; 

II - ordinariamente, ressalvada a hipOtese do § 3° deste artigo, no mes de 
novembro, a cada tres anos, para eleger os membros da Diretoria, do 
Conselho Fiscal e do Conselho de Etica e 
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III - extraordinariamente, quando necessario, para apreciagao dos 
assuntos indicados na convocacao. 

§ 1° A convocagao da Assembleia Geral, contendo dia, hora, local e ordem 
do dia, far-se-a mediante edital publicado no Orgao official da Uniao corn 
antecedencia minima de quinze dias e maxima de trinta dias, corn ampla 
divulgagao por outros meios. 

§ 2° 0 minimo de urn quinto dos associados, em pleno gozo de seus 
direitos sociais, podera promover Assembleia Geral Extraordinaria. 

3° A Assembleia Geral para eleigao da Diretoria, do Conselho Fiscal e do 
Conselho de Etica podera realizar-se durante os Congressos da ANOREG-
BR, em ambiente fisico do proprio Congresso, em dia e horario fixados no 
edital de convocagao. 

§ 4° 0 pedido de realizagdo de Assembleia Geral Extraordinaria, prevista 
no § 2° deste artigo, sera protocolado na Secretaria da ANOREG-BR corn 
indicacao explicita dos assuntos a serem deliberados e corn identificacao 
dos nomes dos subscritores e seus enderegos. 

§ 5° 0 Presidente da ANOREG-BR, apos verificar a regularidade do pedido, 
tera prazo de cinco dias Uteis para publicar o edital de convocagao. 

§ 6° Nao havendo numero valido de assinaturas, o expediente sera 
arquivado, dando-se ciencia ao primeiro signatario que podera recorrer, 
sem efeito suspensivo, para apreciagao da prOxima Assembleia Geral. 

§ 7° Em caso de comprovada urgencia, o Presidente da ANOREG-BR 
podera convocar Assembleia Geral Extraordinaria, apOs consultar os 
demais membros da Diretoria pelo modo mais adequado, dispensado o 
prazo minimo previsto no § 1° deste artigo. 

Art. 14 Compete privativamente a Assembleia Geral: 

I - eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho de Etica; 

II - destituir, pelo voto de duas tergas partes dos presentee, qualquer 
membro da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Etica; 

III - deliberar sobre as contas da Associagao; 

IV - alterar este Estatuto; 

V - instituir e definir valor das contribuigOes sociais; 
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VI - deliberar, ern grau de recurso, sobre as decisOes da Diretoria; 

VII - deliberar sobre materias de relevante interesse da entidade; 

VIII - deliberar, pelo voto da maioria absoluta dos presentes, sobre a 
exclusao de associado, 

IX - deliberar sobre recurso de associado punido, corn penalidade que nao 
a de exclusao. 

§ 1° Para a deliberacao sobre os temas tratados nos inciso I a VI do caput 
deste artigo, a convocacao sera especifica. 

§ 2° Nos casos dos incisos II e IV do caput  deste artigo, é exigida, na 
Assembleia Geral, convocada para aquele fim, a presenca da metade mais 
um dos associados, em primeira convocagao, ou pelo menos urn terco, na 
segunda convocacao, exigindo-se em ambos os casos o voto concorde de 
pelo menos dois ter-cos dos presentes 

Art. 15 Para organizar o processo eleitoral, havera uma Comissao Eleitoral 
composta por cinco sOcios, dentre fundadores e titulares, corn mais de 
cinco anos de exercicio da titularidade, escolhidos no mes de agosto do 
ano em que se realizarem as eleiceies, em reuniao conjunta da Diretoria, do 
Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e do Conselho de Etica. 

Paragrafo Unico. 0 Regimento Interno Eleitoral disciplinary a atuacao da 
Comissao Eleitoral, fixando prazo e condicOes para o registro das chapas 
completas para Diretoria e o Conselho Fiscal e das candidaturas 
individuais para o Conselho de Etica. 

Art. 16 Os trabalhos da Assembleia, na qual serao realizadas as eleicoes, 
serao abertos pelo Presidente da ANOREG-BR que solicitard a indicacao de 
um associado para presidi-los, vedada a escolha de membro da Diretoria, 
do Conselho Fiscal e do Conselho de Etica, cujo mandato esteja findando, 
ou de qualquer candidato. 

§ 1° 0 Regimento Interno Eleitoral estabelecera a sisternatica dos 
trabalhos da Assembleia, em especial os relativos a votacao e a apuracao. 

§ 2° Se apenas uma chapa estiver registrada, a Assembleia podera optar 
pelo sistema de aclamacao para os cargos da Diretoria e do Conselho 
Fiscal. 

§ 3° Se duas chapas estiverem inscritas, sera considerada vencedora 
aquela que obtiver maior numero de votos. 
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§ 4° Se mais de duas chapas estiverem inscritas, sera considerada eleita a 
que obtiver maioria absoluta dos votos 

§ 5° Se, na hipOtese do § 4 ° desde artigo, nenhuma chapa obtiver a 
maioria absoluta, havera nova rodada de votacao entre as duas chapas 
mais votadas, sendo considerada eleita a chapa que obtiver maior nUmero 
de votos. 

§ 6° Na hipOtese de nova rodada de votacao, serao admitidos a votar os 
eleitores que nao tenham comparecido a votacao anterior. 

§ 7° 0 Regimento Interno Eleitoral disciplinary o processo de escolha dos 
membros do Conselho de Etica. 

Art. 17 Para auxiliarem os trabalhos eleitorais, o Presidente convocard 
associados em namero necessario, que nao sejam candidatos a cargos 
eletivos nem membros da Diretoria, do Conselho Fiscal ou do Conselho de 
Etica cujo mandato esteja findando, bem como designara tres dentre eles 
para funcionarem como escrutinadores. 

Art. 18 Sera nulo o voto que, por qualquer forma, possibilite identificar o 
eleitor ou que seja dado a chapa ou a candidato nao regularmente 
registrados. 

Art. 19 Depois de proclamado o resultado, o Presidente da Assembleia 
Geral farce a declaragao de que os eleitos exercerao o mandato a partir do 
dia primeiro de janeiro do ano seguinte. 

Art. 20 0 Regimento Interno Eleitoral sera aprovado em Assembleia Geral 
e qualquer alteracao em suas normas dar-se-d por igual procedimento, 
valendo para a prOxima eleicao, desde que a aprovagao ocorra antes da 
publicagao do edital de convocagdo da Assembleia Geral destinada 
eleiga.o. 

Paragrafo Unico. 0 Regimento Interno Eleitoral podera prever a adocao do 
voto por processo eletrOnico, adotadas medidas que garantam a seguranca 
do processo e o sigilo do voto. 

Sega° III - Diretoria 

Art. 21 A Diretoria constitui-se de associados, eleitos pela Assembleia 
Geral, obedecida a seguinte composigao: Presidente, Primeiro Vice-
Presidente, Segundo Vice-Presidente, Vice-Presidente de Notas, Vice-
Presidente de Registros de Contratos Maritimos, Vice-Presidente de 
Protestos de Titulos, Vice-Presidente de Registros. de Im(Weis, Vice-
Presidente de Registros de Titulos e Documentos e Civis das Pessoas 
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Juridicas, Vice-Presidente de Registros Civis das Pessoas Naturais e de 
InterdigOes e Tutelas, Vice-Presidente de Registros de Distribuicao, 
Secretario-Geral, Primeiro-Secretario, Segundo- Secretario, Primeiro-
Tesoureiro, Segundo-Tesoureiro. 

§ 1° Observada a reciprocidade, os Presidentes das ANOREGs Estaduais e 
os Presidentes dos Institutos de ambito nacional tem o direito de estarem 
presentes, por si ou por representante credenciado, as reunioes da 
Diretoria, inclusive participando dos debates e das deliberagoes em 
igualdade de condiceies coin os demais membros da Diretoria. 

§ 2° Em caso de vacancia de qualquer cargo da Diretoria, far-se-a nova 
eleigan se faltar mais de um ano para o terraino do mandato; se faltar 
menos, a Diretoria escolhera o novo titular que, em qualquer das 
hipoteses, completard o mandato de seu antecessor. 

§ 3° A Diretoria sera assessorada por um Superintendente Executivo, 
remunerado, de livre escolha da mesma. 

Art. 22 Compete a Diretoria, alem de outras atribuicoes fixadas neste 
Estatuto: 

I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto; 

II - administrar a ANOREG-BR corn vistas a realizagao de seus objetivos, 
defendendo seus interesses e zelando pelo seu nome; 

III - executar as deliberagOes da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e do 
Conselho de etica ;  

IV - elaborar o orgamento anual corn a demonstracao de receita e despesa, 
bem como os balancetes sujeitos a aprovacao ou requisitados pelo 
Conselho Fiscal; 

V - relatar as atividades e prestar contas a Assembleia Geral, corn previo 
parecer do Conselho Fiscal; 

VI - elaborar o Regimento Interno, sujeito a aprovagdo de Assembleia 
convocada para este fim; 

VII - admitir associados e readmitir os aprovados pela Assembleia Geral; 

VIII - autorizar a aquisigao onerosa e a alienacap de bem imOvel, e 
respectivos gravames, corn aprovagdo da Assembleia Geral; 

IX - autorizar a assinatura de contrato e conv6nins 
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Art. 23 A Diretoria reunir-se-a sempre que convocada por seu Presidente, 
corn o minimo de sete presencas, deliberando por maioria de votos entre os 
presentes, ai computados, por si ou por representante credenciado, os dos 
Presidentes das ANOREGs Estaduais e dos Institutos de ambito nacional, 
assegurado ao Presidente apenas o voto de Minerva. 

Paragrafo Unico - As reunioes da Diretoria obedecerao as normas do 
Regimento Interno. 

Art. 24 Compete ao Presidente da ANOREG-BR: 

I - representar a ANOREG-BR ativa ou passivamente, judicial ou 
extrajudicialmente, e, de modo especial, nas relagoes corn poderes 
pUblicos, associacoes congeneres e outras entidades; 

II - convocar a Assembleia Geral; 

III - convocar e presidir as reunioes da Diretoria; 

IV- redigir o relatorio anual de atividades; 

V - contratar servicos profissionais, quando necessarios a consecucao dos 
objetivos da ANOREG-BR, ad referendum da Diretoria; 

VI - abrir, encerrar e rubricar os livros necessarios as atividades da 
ANOREG-BR; 

VII - assinar cheques e outros documentos bancarios, sempre em conjunto 
corn o Tesoureiro; 

VIII - nomear procurador da ANOREG-BR, nos limites de sua competencia; 

IX - delegar atribuicOes prOprias a qualquer associado; 

X - assinar a correspondencia da ANOREG-BR e, juntamente corn o 
Secretario-Geral, as atas das reunioes da Diretoria. 

Art. 25 Compete ao Primeiro e ao Segundo Vice-Presidentes: 

I - substituirem o Presidente, observada a ordem de enunciagao, em suas 
faltas ou impedimentos; 

II - auxiliarem o Presidente no exercicio de suas atribuiceies e 

III - executarem as atribuicoes delegada s 
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Paragrafo Unico. Compete aos demais Vice-Presidentes auxiliarem o 
Presidente no exercicio de suas atribuicOes, especialmente na interlocucao, 
interacao e integracao da ANOREG-BR corn o instituto nacional da 
respectiva especialidade. 

Art. 26 Compete ao Secretario-Geral: 

I - coordenar as atividades de Secretaria, distribuindo as tarefas a serem 
executadas pelo Primeiro-Secretario e pelo Segundo-Secretario; 

II - superintender os servicos administrativos da ANOREG-BR; 

III - manter em ordem os servicos e arquivos da Secretaria; 

IV - prestar aos associados informagOes atinentes aos objetivos sociais; 

V - lavrar as Atas de reuniao da Diretoria e assina-las corn o Presidente; 

VI - encaminhar ao Presidente, corn nota informativa, expediente de 
admissao, readmissao e exclusdo de associados; 

VII - manter o Presidente informado sobre atividades do Congresso 
Nacional, em especial a tramitacao de proposicaes legislativas de interesse 
da entidade; 

VIII - cuidar da correspondencia da ANOREG-BR. 

Art. 27 Compete ao Primeiro e ao Segundo-Secretario, observada a ordem 
de enunciacao, substituirem o Secretario-Geral em suas faltas ou 
impedimentos, bem como executarem tarefas que lhes forem delegadas ou 
encaminhadas pelo Secretario-Geral. 

Art. 28 Compete ao Primeiro-Tesoureiro a gestao econOmico-financeira da 
ANOREG-BR, corn auxilio de pessoal qualificado, e, especialmente: 

I - receber os recursos financeiros; 

II - cuidar da escrituragdo contabil; 

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

IV - redigir a proposta de orcamento anual; 

V - redigir a prestacao anual de contas; 
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VI - emitir e endossar cheques, assim como assinar outros documentos 
bancarios, sempre em conjunto corn o Presidente; 

VIII - executar as atribuicOes delegadas. 

Art. 29 Compete ao Segundo-Tesoureiro: 

I - superintender o servico de arrecadacao; 

II - substituir o Primeiro-Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos; 

III - auxiliar o Primeiro-Tesoureiro no exercicio de suas atribuicoes e 

IV - executar as atribuicoes delegadas. 

Seca° IV - Conselho Fiscal 

Art. 30 0 Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral, é composto por urn 
Presidente, dois Conselheiros Titulares e tres Conselheiros Suplentes. 

§ 1° Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar as contas da Diretoria e emitir 
parecer sobre as mesmas, para apreciacao da Assembleia Geral. 

§ 2° 0 Conselho Fiscal reunir-se-a_ pelo menos uma vez por semestre. 

Secao V - Conselho Consultivo  

Art. 31 0 Conselho Consultivo é composto pelos ex-Presidentes da 
ANOREG-BR, pelo Presidente da ANOREG-BR, pelo Presidente do 
Conselho Fiscal, pelo Presidente do Conselho de Etica e pelos Presidentes 
dos Institutos de ambito nacional, representativos de cada natureza de 
servico. 

§ 1° Cabe ao Conselho Consultivo emitir manifestacao sobre materia 
relevante, trazida ao debate ex oficio ou por solicitacao da Diretoria, do 
Conselho Fiscal, do Conselho de 8tica ou de vinte e cinco associados. 

§ 2° Presidird as reunioes do Conselho Consultivo, corn direito a voto, o 
Presidente da ANOREG-BR. 

§ 3° As deliberacoes serao tomadas por maioria de votos, presente a 
maioria dos membros do Conselho. 

§ 4° 0 Conselho Consultivo reunir-se-d, ordinariamente, a cada seis meses 
e, em carater extraordinario, sempre que houver solicitacao de, pelo 
menos, tres de seus membros ou de vinte e cinco associados. 
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Seca° VI - Do Conselho de Etica 

Art. 32 0 Conselho de Etica é composto pelo Presidente da ANOREG-BR, 
membro nato e seu Presidente, e de sete membros titulares, e igual 
nUmero de suplentes, eleitos em Assembleia Geral, representando cada 
uma das naturezas de servico. 

Paragrafo Unico. 0 Regimento Interno Eleitoral disciplinary o registro de 
candidaturas e a proclamacao do resultado, prevendo inclusive a hiplitese 
de nao existir candidato que represente alguma das naturezas. 

Art. 33 Ao Conselho de Etica cabe apreciar casos concretos que digam 
respeito aos principios eticos e as regras de decoro que devem orientar a 
conduta de notarios e registradores, que sejam associados da ANOREG-
BR, bem como: 

I - zelar pela observancia da etica profissional desses notarios e 
registradores; 

II - receber e julgar reclamacoes contra esses notarios e registradores, e 
seus prepostos, que envolvam infracOes do Codigo de Etica e aplicar, ou 
propor a aplicagao de penalidade adequada, nao prevista na legislagdo 
federal que regulamente o art. 236 da Constituicao Federal; 

III - responder as consultas formuladas por notarios e registradores sobre 
a etica profissional; 

IV - divulgar editoriais, comunicados ou outras veiculacOes sobre o 
posicionamento e entendimento do Conselho sobre questOes eticas que se 
tornem pUblicas e notOrias, esclarecendo, se for o caso, sobre as 
providencias tomadas dentro de sua alcada; 

V - adotar deliberagOes, e o que mais couber, para o cumprimento e a 
defesa do COdigo de Etica e 

VI - propor a Diretoria alteragOes do COdigo de Etica a serem levadas 
deliberacao da Assembleia Geral. 

Paragrafo Unico. As atribuicoes acima elencadas nao excluem outras 
decorrentes da prOpria natureza institucional do Conselho, sobretudo as 
descritas no Codigo de Etica. 

Art. 34 8 expressamente vedado ao Conselho de Etica apreciar conduta de 
notario ou de registrador que nao seja associado da ANOREG-BR. 
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Art. 35 0 COdigo de Etica e suas alteragoes sera.° aprovados pela 
Assembleia Geral. 

§ 1° A mudanca no COdigo de Etica podera ser proposta por qualquer 
membro da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e do 
Conselho de Etica, por Presidente de ANOREG Estadual ou por cinquenta 
associados. 

§ 2° A proposta de alteragdo sera discutidas e votada em reunido conjunta 
da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e do Conselho de 
Etica; caso aprovada, sera encaminhada a pr6xima Assembleia Geral. 

Art. 36 0 Conselho de Etica tera a organizacdo e o funcionamento 
estabelecidos no COdigo de Etica e no seu Regimento Interno, que sera 
aprovado pela maioria de seus membros. 

Art. 37 Todo processo devera estar concluido dentro de noventa dias, 
contados da distribuicao ao Relator. 

Paragrafo Unico. Em casos excepcionais, o Presidente do Conselho podera 
prorrogar o prazo por ate sessenta dias. 

Seca° VI — ANOREGs Estaduais e Departamentos 

Art. 38 A ANOREG-BR divide-se em ANOREGs Estaduais: 

I - a 1' corn sede em Rio Branco - ACRE; 

II - a 2' corn sede em Manaus - AMAZONAS; 

III - a 3° corn sede em Belem - PARA; 

IV - a 4° corn sede em San Luiz - MARANHAO; 

V - a 5a  corn sede em Teresina - PIAUI; 

VI - a 6' corn sede em Fortaleza - CEARA; 

VII - a 7' corn sede em Natal - RIO GRANDE DO NORTE; 

VIII - a 8' corn sede em Joao Pessoa - PARAIBA; 

IX - a 9' coin sede em Recife - PERNAMBUCO; 

X - a 10' corn sede em MaceiO - ALAGOAS; 

,r6 
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XI - a 1 la corn sede em Aracajtl - SERGIPE; 

XII- a 12' corn sede em Salvador - BAHIA; 

XIII - a 13' corn sede em Vitoria- ESPIRITO SANTO; 

XIV - a 14' corn sede no Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO; 

XV - a 15 corn sede em Sao Paulo - SAO PAULO; 

XVI - a 16' com sede em Curitiba - PARANA; 

XVII - a 17' corn sede em FlorianOpolis - SANTA CATARINA; 

XVIII - a 18' corn sede em Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL; 

XIX - a 19' corn sede em Goiania - GOIAS; 

XX - a 20a corn sede em Belo Horizonte - MINAS GERAIS; 

XXI - a 21' corn sede em Cuiaba. - MATO GROSSO; 

)(XII - a 22a corn sede em Campo Grande - MATO GROSSO DO SUL; 

XXIII - a 23a corn sede em Brasilia - DISTRITO FEDERAL; 

XXIV - a 24' corn sede em Porto Velho - RONDONIA; 

XXV - a 25a corn sede em Macapa. - AMAPA; 

XXVI - a 26' corn sede em Boa Vista - RORAIMA; 

XXVII - a 27' corn sede em Palmas - TOCANTINS. 

§ 1° A divisao territorial e a localizacao da sede da ANOREG Estadual 
poderao ser anualmente revistas, por proposta da Diretoria e aprovacao da 
Assembleia Geral. 

§ 2° As ANOREGs Estaduais funcionardo de acordo corn as suas normas 
prOprias. 

Art. 39 A Diretoria fica autorizada, corn aprovacdo da Assembleia Geral, a 
criar Departamentos como Orgaos auxiliares da administragdo a 
funcionarem de acordo corn as normas do Regimento Interno. 
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Art. 40 A indicacao do nome do responsavel pelo Departamento que for 
criado é de exclusiva competencia do Presidente da ANOREG-BR. 

CAPiTULO VI - DISPOSICOES GERAIS 

Art. 41. Qualquer alteracao ao presente Estatuto so podera ser proposta 
Assembleia Geral pela Diretoria ou por cinqiiienta associados fundadores 
ou titulares, no minimo, ficando o projeto na Secretaria da ANOREG-BR 
para conhecimento dos interessados, desde a data da convocacao. 

Paragrafo Unico - A aprovacao dependera do voto favoravel de, pelo menos, 
dois tercos dos presentes, sendo que, em primeira convocacao, 
necessaria a presenca da metade mais urn dos associados, ou pelo menos 
um terco, na segunda convocacao. 

Art. 42 Perdera o mandato, por deliberacao da Assembleia Geral, o Diretor 
eleito que faltar, sem motivo justificado, a tres reunioes consecutivas ou a 
seis alternadas, durante o ano civil. 

Art. 43 A ANOREG-BR podera ser consensualmente dissolvida em 
Assembleia Geral Extraordinaria, especialmente convocada, pelo voto 
favoravel de dois tergos, no minimo, dos presentes, desde que tenham 
comparecido associados da maioria das ANOREGs Estaduais. 

Paragrafo Unico — Em caso de dissolucao, os bens integrantes do 
patrimOnio da entidade terao o destino que a Assembleia Geral determinar. 

Art. 44 Se lei dispuser sobre a criagao de Orgao ou entidade corn 
atribuicoes mais abrangentes e que esgotem os objetivos da ANOREG-BR, 
sera esta dissolvida, apurando-se o que dispoe o paragrafo Unico do art. 
35, deste Estatuto, e absorvida por aquela. 

Art. 45 Os casos omissos no presente Estatuto serao resolvidos pela 
Diretoria e pelo Conselho Fiscal, em reunia'o conjunta, tendo aplicaga. - o 
imediata, facultado recurso de interessado, sem efeito suspensivo, para a 
prOxima Assembleia Geral. 

CAPITULO VII - DISPOSICOES TRANSIToRIAS 

Art. 46 A primeira eleicao para os membros do Conselho de Etica sera 
convocada, pelo Presidente da ANOREG-BR, dentro de cento e vinte dias 
da aprovagao desta alteragao estatutaria, observadas as normas que regem 
a convocacao de Assembleia Geral Extraordinaria. 
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§ 1° Excepcionalmente e aplicavel apenas para essa primeira eleicao, as 
candidaturas serao apresentadas ao inicio da Assembleia, sendo de piano 
resolvidas eventuais impugnacOes. 

§ 2° A votacao para o cargo do Conselho de Etica sera individual, 
considerando-se eleitos os mais votados, respeitada a natureza a que 
pertencam. 

§ 3° Caso nao haja candidatos representando cada natureza de servico, as 
vagas a serem preenchidas poderao ser ocupadas por integrantes de outra 
natureza. 

§ 4° Aplicam-se, no que couberem, as demais disposigOes do Regimento 
Interno Eleitoral. 

§ 5° Os eleitos, na forma deste artigo, exercerao mandator coincidentes 
corn o dos atuais membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. 

Art. 47 A norma prevista no art. 11, § 1°, deste Estatuto aplica-se as 
eleicOes realizadas apOs a aprovagdo desta alteracao do Estatuto. 

CARTOPTI 
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