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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DE 

PERNAMBUCO —ANO REG— PE 
(Texto atualizado conforme a Lei n° 11.127 de 28 de junho de 2005, que alterou o 

Código Civil Brasileiro — Lei n° 10.406/2002) 

TÍTULO I 

DA ASSOCIAÇÃO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DENOMINAÇÃO, FINS, DURAÇÃO E SEDE 

Art. 1° - A Associação dos Notários e Registradores de Pernambuco — ANOREG-PE, é 
uma associação civil, com intuitos não econômicos, constituída por prazo 
indeterminado, tendo sede e foro na Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos n° 119, 
sala 501, nesta cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco. 

§ 1° - A ANOREG-PE, é filiada à Associação Nacional dos Notários e Registradores 
do Brasil — ANOREG-BR. 

§ 2° - A ANOREG-PE, é regida pelo Código Civil Brasileiro, pelas demais disposições 
legais aplicáveis e pelo presente Estatuto. 

Art. 2° - São finalidades da Associação dos Notários e Registradores de Pernambuco — 

ANOREG-PE: 
I — congregar os Titulares e Substitutos Legais, Aposentados e demais 

associados dos Serviços Notariais e Registrais no Estado de Pernambuco, através de 
suas entidades legais; 

II — promover-lhes a união em defesa de seus direitos, prerrogativas e interesses 
legítimos; 

III — representar os associados institucionalmente em juízo ou fora dele, em 
qualquer instância ou tribunal; 

IV — fazê-los respeitar a disciplina e a ética profissional, assegurando o prestígio 
e a dignidade da função; 

V — promover o aperfeiçoamento da legislação concernente aos Serviços 
Notariais e Registrais, auxiliando, direta ou indiretamente os poderes competentes na 
redação dos textos pertinentes; 

VI — promover a divulgação de matéria jurídica e de outras matérias formativas 
e informativas de interesse da classe; 

VII — promover concurso e estabelecer prêmios para estímulo a estudos e 
pesquisas sobre assuntos de interesse da classe; 

VIII — com colaboração das Associações congêneres, propugnar pelo 
engrandecimento, congraçamento e solidariedade da classe em todo o Estado, mormente 
nas micro-regiões, através de suas Delegacias Regionais; 

IX — assessorar, quando solicitada, as seguintes entidades de âmbito nacional e 
estadual: o Colégio Notarial do Brasil, o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, o 
Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, o Instituto de Registro de tulos 
e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, a Associação Nacio al dos 
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Registradores de Pessoas Naturais, o Instituto de Estudos dos Oficios de Registro de 
Distribuição e Interdições e Tutelas do Brasil, o Sindicato dos Notários e Registradores 
de Pernambuco e outras entidades congêneres que tenham representação neste Estado; 

X — colaborar com o Tribunal e Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
Pernambuco e 

XI - incentivar a informatização dos Serviços Notariais e Registrais, oferecendo 
aos associados, consultoria e apoio na aquisição e manutenção de equipamentos, 
programas e treinamento indispensável. 

Parágrafo único - Para a consecução de seus objetivos, a ANOREG-PE, realizará 
cursos profissionalizantes, congressos, simpósios, seminários, encontros, conferências, 
palestras, debates e exposições sobre assuntos jurídicos, técnicos e outros de interesse 
geral da classe, participando de realizações dessa natureza, promovidas também por 
outras entidades. 

TITULO II 

DOS ASSOCIADOS 

CAPITULO I 

ADMISSÃO, DEMISSAO, EXCLUSÃO, DIREITOS E DEVERES 

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

I — Fundadores; 
II - Efetivos; 
III — Contribuintes; 
IV - Correspondentes e 
V - Beneméritos. 

Art. 4° - São associados FUNDADORES, os que assinaram a ata de fundação da 
ANOREG-PE. 

Art. 5° - São associados EFETIVOS, os Titulares e Substitutos no exercício da 
titularidade, vedada a Substituição eventual, dos Tabelionatos e dos Registros Públicos 
do Estado de Pernambuco, em atividade , que, não tendo participado do ato de 
fundação, venham a requerer sua inscrição na ANOREG-PE. 

Art. 6° - São associados CONTRIBUINTES , os demais substitutos legais em 
atividade e aposentados dos Tabelionatos e dos Registros Públicos do Estado de 
Pernambuco, que venham requerer a sua inscrição na ANOREG-PE. 

Art. 7° - São associados CORRESPONDENTES, os titulares dos Tabelionatos e dos 
Registros Públicos das Serventias Oficializadas, em atividade ou aposentados, 
privatizados ou oficializados dos demais Estados, os seus substitutos legais e ainda os 
autores de trabalhos jurídicos reputados de valor significativo e que versem sobre 
matéria concernente aos atos privativos dos Tabelionatos e/ou dos Registros Públicos, 
assim considerados em parecer escrito da Comissão Cultural, que venham regue r sua 
inscrição na ANOREG-PE. 
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Art. 8° - São associados BENEMÉRITOS, aqueles que, por parecer da Diretoria 
Executiva e aprovação da Assembléia Geral, e, em virtude de serviços ou contribuições 
extraordinárias e relevantes à ANOREG-PE, hajam efetivamente concorrido para a 
consecução das suas finalidades. 

Art. 9° - Os associados de qualquer categoria não respondem, sequer subsidiariamente, 
pelas obrigações sociais. 

Art. 10 - São direitos dos associados Fundadores e Efetivos: 

I — freqüentar as instalações da ANOREG-PE; 
II - sugerir medidas de interesse da classe ou de caráter social; 
III - participar das assembléias gerais, podendo votar e ser votado para qualquer 
cargo da diretoria e conselho fiscal, desde que em gozo dos direitos sociais; 
IV - convocar Assembléia Geral Extraordinária, conjuntamente com os demais 
associados, no mínimo, com 1/5 (um quinto) dos associados, desde que em gozo 
dos seus direitos sociais e 
V — utilizar-se dos serviços da ANOREG-PE. 

Art. 11 - Aos associados Contribuintes, Correspondentes e Beneméritos são 
reconhecidos os mesmos direitos dos membros fundadores e efetivos, à exceção de 
votar e ser votado. 

Art. 12 - São deveres dos associados Fundadores e Efetivos: 

I — recolher, nas épocas próprias a contribuição associativa, a qual os habilitará 
às eleições gerais; 
II - cumprir as disposições estatutárias e regulamentares, bem como as 
determinações da Diretoria Executiva; 
III - zelar pelo prestígio da ANOREG-PE, colaborando para a realização de 
seus objetivos; 
IV - aceitar e desempenhar, gratuitamente e com diligência, os encargos ou as 
comissões para que for escolhido; 
V — comparecer pessoalmente às Assembléias Gerais; 
VI - prestigiar as promoções que a ANOREG-PE, patrocinar; 
VII - comunicar à Secretaria da ANOREG-PE, as alterações em seu nome, 
estado civil e endereço, bem como a situação funcional e 
VIII — abster-se de tratar, nas assembléias e reuniões, assuntos que não digam 
respeito diretamente aos interesses da classe. 

Art. 13 - Aos associados Contribuintes, Correspondentes e Beneméritos são 
reconhecidos os mesmos deveres dos membros Fundadores e Efetivos, à exceção da 
segunda parte do item I do art. 12. 

Art. 14 - Perderá a qualidade de associado quem: 

I — requerer sua demissão do quadro social; 

3 O 2 2 3 1 
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II - perder o cargo ou função de titular ou substituto que estiver no exercício da 
titularidade de Serviços de Notas e Registro, por motivo que enseje decisão 
judicial com sentença transitada em julgado; 
III — 

praticar ato que resulte em prejuízo ou desprestígio da ANOREG-PE, por 
proposta da Diretoria Executiva. 

Art. 15 - A Exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, por decisão da 
Diretoria Executiva. 

§ - o associado terá direito à ampla defesa, assim, reconhecido em procedimento que 
assegure suas garantias individuais, bem como o direito a recurso. 

§ 2° - da decisão do órgão que, de conformidade com o Estatuto, decretar a exclusão, 
caberá recurso voluntário do interessado para a primeira Assembléia Geral que se 
realizar. 

§ 3° - o recurso poderá ser interposto até 10 (dez) dias, após a comunicação pessoal da 
exclusão. 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 16 - São órgãos da ANOREG-PE: 

I — Assembléia Geral; 
II - Diretoria Executiva; 

Conselho Fiscal; 
IV — Delegacias Regionais e 
V — Conselhos de Categorias. 

§ 1° - os cargos eletivos serão exercidos por 03 (três) anos, gratuitamente, permiti da 

uma única reeleição consecutiva. 

§ 2° - os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão arrolados entre os 
titulares e substitutos no exercício da titularidade, vedada a substituição eventual dos 
Serviços Notariais e de Registro. 

§ 3° - os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não se responsabilizam, 
pessoalmente, pelas obrigações que assumirem em nome da ANOREG-PE, mas 
respondem pelos prejuízos que causarem com infringência à Lei, ao Estatuto ou ao 
Regulamento. 

Seção I 

Da Assembléia Geral 

Art. 17 - A Assembléia Geral é órgão máximo de deliberação, constituído por 
.  associados, em gozo de seus direitos sociais, devendo ser presidida pelo P ill 

likANOREG-PE, ou seu substituto legal. 

3  O  2 2 3 1 
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Art. 18 — A Assembléia Geral reunir-se-á: 

I — ordinariamente, na primeira quinzena de dezembro de cada ano, para apreciar 
o relatório das atividades e a prestação de contas da Diretoria Executiva, 
referente ao exercício que findou, e aprovar o orçamento do exercício a ter 
início, no dia 1° de janeiro que se lhe segue, podendo ainda apreciar outros 
assuntos constantes da ordem do dia. 
II - ordinariamente, no mês de janeiro, a cada 03 (três) anos, para eleger os 
membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, mediante escrutínio 
secreto, permitida apenas uma reeleição consecutiva. 
111 — extraordinariamente, quando necessário, para apreciação dos assuntos 
constantes da ordem do dia. 

§ 1° - a convocação da Assembléia Geral, contendo dia, hora e local, far-se-á mediante 
edital publicado no Diário Oficial do Estado e/ou em um jornal de grande circulação, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

§ 2° - quando julgarem conveniente, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados, em 
pleno gozo de seus direitos sociais, podem convocar Assembléia Geral Extraordinária. 

Art. 19 — Compete privativamente à Assembléia Geral: 

I — eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal; 
II - destituir qualquer dos membros da Diretoria Executiva ou do Conselho 
Fiscal; 
lII - alterar o Estatuto; 
IV - deliberar, em grau de recurso, sobre as decisões da Diretoria e 
V — decidir em última instância qualquer assunto de interesse da Associação. 

§ 1° - nas deliberações acima, deve a Assembléia Geral ser convocada especificamente 
para este fim. 

§ 2° — para as deliberações a que se referem os incisos II e III é exigido, em primeira 
convocação a presença da metade mais (01) um dos associados, e em segunda 
convocação após 30 (trinta) minutos, com a presença de no mínimo 20 (vinte) 
associados à Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim, sendo as 
decisões por maioria simples. 

Art. 20 - As Assembléias Gerais Ordinárias só funcionam em primeira convocação 
com número mínimo de metade mais 01 (um) dos associados com direito a voto ou, em 
segunda e última convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de 
associados, também com direito a voto. 

SEÇÃO II 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
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Art. 21 — A Associação dos Notários e Registradores de Pernambuco — ANOREG-PE, 
será administrada por uma Diretoria Executiva, composta de associados Fundadores e 
Efetivos, em gozo dos seus direitos sociais, pelos seguintes cargos: 

30223 1  

I - Presidente, 
II - Vice-Presidente, 
III - Secretário Geral, 
IV - Primeiro Tesoureiro e 
V — Segundo Tesoureiro. 

§ 1° - os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão escolhidos entre os 
Titulares e Substitutos no exercício da titularidade, vedada a substituição eventual, dos 
Serviços Notarias e de Registros privatizados no exercício de suas funções, em 
Assembléia Geral Ordinária, que se reunirá no último mês do mandato. 

§ 2° - em caso de vacância da Presidência e da Vice-Presidência, durante os primeiros 
2/3 (dois terços) do decurso do mandato, será convocada Assembléia Geral 
Extraordinária para eleição parcial, com mandato limitado ao tempo que faltar. 

§ 3° - a Diretoria Executiva será assessorada por um Secretário Executivo, remunerado, 
de livre escolha da mesma. 

Art. 22 — Compete à Diretoria Executiva, além de outras atribuições fixadas neste 
Estatuto: 

I — cumprir e fazer respeitar o Estatuto e o seu Regimento Interno; 
II — administrar a ANOREG-PE, com vistas à realização de seus objetivos, 
defendendo seus interesses e zelando pelo seu nome; 
III — executar as deliberações da Assembléia Geral; 
IV — elaborar o orçamento anual com a demonstração de receita e despesa, bem 
como os balancetes sujeitos ao parecer do Conselho Fiscal; 
V — relatar as atividades com prévio parecer do Conselho Fiscal; 
VI—elaborar o Regimento Interno; 
VII—admitir associados e readmitir os aprovados pela Assembléia Geral; 
VIII — autorizar a alienação onerosa de imóveis, com aprovação de 2/3 (dois 
terços) dos associados, com direito a voto em Assembléia Geral especialmente 
convocada para esse fim e 
IX — autorizar assinatura de contrato de convênios com pessoas fisicas ou 
jurídicas, com aprovação do Presidente. 

Art. 23 — A Diretoria Executiva reunir-se-á sempre que convocada por seu Presidente, 
com a presença de no mínimo 03 (três) membros, deliberando por maioria de votos 
entre os presentes. Parágrafo único - as reuniões da Diretoria Executiva, obedecerão às 
normas do Regimento Interno. 

Art. 24 — A Diretoria Executiva fica autorizada, a criar Departamentos como órgãos 
auxiliares da administração a funcionarem de acordo com as normas do Regimento 
Interno. 
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Art. 25 — A indicação do nome do responsável pelo Departamento que for criado é de 
exclusiva competência do Presidente da ANOREG-PE. 

Art. 26 - Caberá à Diretoria Executiva, anualmente, fixar o valor da contribuição 
mensal a ser paga pelos associados, considerando, para essa fixação, a natureza do 
oficio e respectiva entrância. 

Parágrafo único: Os associados poderão indicar dependentes dentre os prepostos da 
serventia em que é delegatário, sendo cobrada uma taxa mensal a ser fixada pela 
Diretoria Executiva. 

Art. 27 — Compete ao Presidente: 

I — representar a ANOREG-PE, ativa ou passivamente, judicial ou 
extrajudicialmente, e de modo especial nas relações com os poderes públicos, 
associações congêneres e outras entidades; 
II — convocar e presidir as reuniões das Assembléias Gerais Ordinárias e 

Extraordinárias e da Diretoria Executiva; 
III — redigir o relatório anual de atividades; 
IV — contratar e demitir os empregados da ANOREG-PE, "ad referendum" da 

Diretoria; 
V — contratar serviços profissionais quando necessários à consecução dos 
objetivos da ANOREG-PE, "ad referendum" da Diretoria; 
VI — abrir, encerrar e rubricar os livros necessários às atividades da ANOREG-

PE; 
VII — assinar cheques e ordens de pagamento em conjunto com a Tesouraria; 
VIII — nomear procurador e advogados da ANOREG-PE, nos limites de sua 
competência; 

- IX — delegar atribuições a outros membros da Diretoria Executiva; 
X — assinar a correspondência da ANOREG-PE e, juntamente com o Primeiro 
Secretário, as atas das reuniões da Diretoria Executiva e Assembléias Gerais; 
XI— executar e fazer cumprir as decisões da Assembléia Geral; 
XII- acompanhar na Assembléia Legislativa e no Tribunal de Justiça do Estado 
de Pernambuco, todo e qualquer projeto de interesse da ANOREG-PE ou de 
seus associados, podendo, para tanto, contratar os serviços de elementos 
especializados, "ad referendum" da Diretoria Executiva; 
XIII — nomear delegados e sub-delegados regionais, através de lista tríplice, 
conforme o Regimento Interno e 
XIV — nomear os Conselheiros de Categorias, conforme o Regimento Interno. 

Art. 28 — Compete ao Vice-Presidente: 

I— substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; 
II — auxiliar o Presidente no exercício de suas funções e 
III — executar as atribuições delegadas. 
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Art. 29 — Compete ao Secretário Geral: 

I — coordenar toda a área administrativa; 
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II - superintender os serviços administrativos onde haja necessária providência 
de melhoria de ordem administrativa pessoal e patrimonial, excetuando-se: 

a) admitir e demitir funcionários; 
b) firmar despesas, cujo valor exceda o limite pré-estabelecido no 
Regimento Interno, para uso de saque emergencial do caixa e 
c) assinar convênios e contratos que importem gastos aos cofres da 
ANOREG-PE. 

III - convocar reuniões bimestrais com os funcionários ou quando houver 
imperiosa necessidade; 
IV - cuidar das correspondências da ANOREG-PE; 
V - distribuir tarefas ao Secretário Executivo, bem como supervisionar a 
Secretaria Executiva e 
VI - lavrar as Atas de reunião da Diretoria e Assembléia Geral e assiná-las com 
o Presidente. 

Parágrafo único - Na falta do Vice-Presidente, o Secretário Geral, substituirá o 
Presidente. 

Art. 30 - Compete ao Primeiro-Tesoureiro, a gestão econômica e financeira da 
ANOREG-PE, com o auxílio de pessoal qualificado e, especialmente: 

I — receber os recursos financeiros; 
II - cuidar da escrituração contábil; 
III — apresentar mensalmente boletim de movimentos de caixa ao Presidente; 
IV - redigir a proposta de orçamento anual; 
V - redigir a prestação anual de contas; 
VI - emitir e endossar cheques, bem como expedir ordens de pagamento, 
assinado em conjunto com o Presidente e 
VII - executar as atribuições delegadas. 

Art. 31 - Compete ao Segundo-Tesoureiro: 

I — suceder ao Primeiro-Tesoureiro em caso de vacância e substitui-lo em suas faltas ou 
impedimentos. 

SEÇÃO III 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 32 - O Conselho Fiscal é composto de 03 (três) membros titulares e 03 (três) 
suplentes. 

I — compete ao Conselho Fiscal: 
a) Fiscalizar todos os negócios da Associação, solicitando aos 
administradores esclarecimentos necessários à fiscalização; 
b) Examinar, semestralmente, a escrituração da Associação, documentos, 
contratos, demais operações feitas pelos administradores, lavra 4 • de 
tudo um parecer, que será entregue ao Presidente; 
c) Dar seu parecer no balanço anual da Associação; 
d) Exercer, enfim, todos os atos de fiscalização que lhe comp 

-/9 
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micRoFei~gcar  Assembléia Geral Extraordinária, na hipótese de existir 
indícios de irregularidades na associação.  

SEÇÃO IV 

DAS DELEGACIAS REGIONAIS 

Art. 33 - Compete aos Delegados Regionais: 

I - receber e transmitir informações e dados, bem como coletar subsídios que 
atendam a ordem da classe; 
II - preparar, em conjunto com a ANOREG-PE, reuniões setoriais; 
III — orientar os colegas de sua região (circunscrição) no que for concernente a 
real necessidade de buscar a união como meio de equilíbrio de classe; 
IV - combinar reuniões informais entre os colegas de sua região, como também 
dentre os colegas Delegados das demais regiões; 
V — dirimir conflitos entre colegas e 
VI - levar ao conhecimento da ANOREG-PE, casos conflitantes, insolúveis à 
competência da delegacia de origem. 

SEÇÃO V 

DOS CONSELHOS DE CATEGORIAS 

Art. 34 - Fica criado os Conselhos de Categorias como órgãos de assessoramento do 

Presidente da ANOREG-PE, que são: 

I — Conselho dos Aposentados; 
II - Conselho dos Titulares de Notas e Registros Públicos; 
III - Conselho dos Titulares de Registro de Imóveis; 
IV - Conselho dos Titulares de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas; 
V — Conselho dos Titulares do Registro de Pessoas Naturais e 
VI - Conselho dos Titulares de Protestos. 

§ 1° - Os Institutos membros farão as indicações de 03 (três) representantes para cada 
categoria. 

§ 2° - compete aos Conselheiros indicados, assessorar o Presidente da ANOREG-PE. 

TÍTULO III 

DO FUNDO SOCIAL, DO PATRIMÔNIO, DOS INGRESSOS E DAS DESPESAS 

CAPÍTULO I 

DO FUNDO SOCIAL 

Art. 35 - O Fundo Social é constituído pelo patri ido da Associaç 
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Art. 36  -WÇARFILMAD°  idade das rendas apuradas será integralmente aplicada no país, na 
manutenção dos objetivos institucionais e no atendimento gratuito das finalidades para 
as quais forem destinados os rendimentos, sendo vedado a Instituição a remessa de 
dinheiro para fora do País. 

Art. 37 - Os saldos porventura existentes no final de cada exercício, serão aplicados na 
manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades e atividades sociais, inclusive no 
aumento do patrimônio e na melhoria dos beneficios concedidos. 

CAPITULO II 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

Art. 38 - O Patrimônio da ANOREG-PE, é formado por: 

I - contribuições sociais a cargo dos associados fundadores e efetivos; 
II - contribuições e subvenções sociais consignadas em lei; 
III - doações e legados; 
IV - imóveis, móveis e valores mobiliários; 
V - resultado de operações financeiras e 
VI - arrecadações esporádicas. 

CAPÍTULO III 

DA RECEITA E DA DESPESA 

Art. 39 - A receita é constituída pelos rendimentos provenientes das entradas e 
ingressos, ordinários e extraordinários, que se acrescerem ao patrimônio. 

Art. 40 - A despesa é constituída pelo custeio e manutenção do estabelecimento e 
gastos da administração e outros eventuais, bem como, de conservação e ampliação de 
patrimônio da Associação. 

Parágrafo único - Constituem, também, despesas a serem contabilizadas, os beneficios 
concedidos a título gratuito que importem encargos para o patrimônio. 

Art. 41 - A escrituração das Receitas e das Despesas será mantida em livros revestidos 
das formalidades legais que assegurem sua exatidão, sendo vedado à Associação 
distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou 
participação no seu resultado. 

TÍTULO IV 

DA EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 42 - Em caso de dissolução da Associação, o seu patrimônio será destinado a uma 
entidade congênere, de fins não econômicos, d- idamente registrada ou à instituição 
municipal, estadual ou federal, de fins ênfic • semelhantes, respecti te, por 
deliberação dos associados. 

3 0 2 2 3 1 
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MICROFILMADO 
Parágrafo único — A dissolução da Associação somente poderá ser deliberada mediante 
o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes em Assembléia Geral Extraordinária, 
especialmente, convocada para tal fim, não podendo ela deliberar, em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 ( um terço) 
nas convocações seguintes. 

3 0 2 2 3 1 
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TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 43 — Qualquer alteração ao presente Estatuto só poderá ser proposta à Assembléia 
Geral, pela Diretoria Executiva ou por 1/5 (um quinto) dos associados com direito a 
voto, ficando o projeto na Secretaria da ANOREG-PE para conhecimento dos 
interessados, desde a data da convocação. 

Parágrafo único — A aprovação dependerá do voto favorável de, pelo menos, 2/3 (dois 
terços) dos presentes, sendo que , em primeira convocação, é necessária a presença da 
metade mais 01 (um) dos associados, ou pelo menos 1/3 (um terço), na segunda 
convocação. 

Art. 44 - Perderá o mandato, por deliberação do respectivo órgão, o Diretor ou o 
Conselheiro eleito que, sem motivo justificado, faltar a 03 (três) reuniões consecutivas 
ou a seis alternadas. 

Art. 45 — O Presidente da ANOREG-PE e os Delegados Regionais poderão mediar 
conflitos, não só de controvérsias jurídicas, mas também de toda natureza, que 
envolvam seus associados. 

Parágrafo único: a Câmara de Mediação será regulamentada pelo Regimento Interno. 

Art. 46 — A Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, será regulamentada 
pelo Regimento Interno da Associação dos Notários e Registradores de Pernambuco, 
ANOREG-PE. 

Art. 47 — Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria, em 
reunião, "ad referendum" da Assembléia Geral. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 48 — Os atuais membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e as 
Delegacias Regionais, bem como os representantes dos Institutos de âmbito estadual, 
eleitos pela Diretoria, seguem normalmente seus mandatos, de acordo como que dispõe 
o presente Estatuto. 

DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E SUPLENTES 

Presidente 
Vice-Presidente 
Secretário Geral 
Primeiro Secretário 

Luiz Geraldo Correia da Silva 
Mauro Souza Lima 

:  acyr Fernando Vieira Barros 
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Eduardo José de Freitas Neto 
Petrônio Barbosa de Arruda e 
Maria Helena Rodrigues da Silveira 

o. 	Recife, PE, 21 de outubro de 2005. 
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Segun  ekreOrtcm  A D O 
Primeiro Tesoureiro 
Segundo Tesoureiro 
Diretoria de Eventos 
Vice Diretor Notas 
Vice-Diretor Imóveis 
Vice Diretor de Títulos e Documentos 
Vice-Diretor Protestos 
Vice-Diretor Pessoas Naturais 

Carlos Roberto Pitta Marinho 
Anita Cavalcanti Albuquerque 
Celso Barbosa Neves 
Eva Tenório de Brito Papaléo 
Carlos Alberto Ribeiro Roma 
Mirian de Holanda Vasconcel 
Mabel de Holanda Caldas 
Esmeralda Azevedo de Carvalho 
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