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Brasília/DF, em 13 de outubro de 2015 

Oficio nº 1013/2015 – Congresso 
 
 
Minha Cara presidente, 
 
 
Como é de seu conhecimento, o “XVII Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de 
Registro”, realizado pela Anoreg-BR e pela Anoreg-SC, com apoio da Febranor, será 
realizado de 15 a 19 de novembro, no hotel Infinity Blue, no Balneário Camboriú/SC. 
Inclusive, dia 18 de novembro às 16h, será realizada a Assembleia Geral 

Extraordinária da Febranor para: deliberação, votação e aprovação da tabela para 
cobrança da Contribuição Sindical relativa ao exercício de 2016. 
 
Precisamos de sua especial colaboração no sentido de divulgá-lo  no site do Sindicato 
e da Anoreg Estadual e nas demais mídias possíveis para contribuir com o sucesso 
deste importante encontro para a nossa categoria. 
 
A exemplo de ocasiões anteriores, é imprescindível que cada Entidade atue no 
sentido de levar número expressivo de participantes e assim fazer da ocasião um 
marco para afirmarmos nosso compromisso com a oferta de serviços cada vez mais 
adequados e eficientes. 
 
O momento político nacional não nos é favorável; o nosso segmento tem sido objeto 
de crescentes críticas por grande parte dos novos parlamentares no Congresso 
Nacional. Os contatos pessoais mantidos com Deputados e Senadores revelam o total 
desconhecimento por parte deles da nossa relevantes atuação. Este evento será um 
momento ímpar para dissipar receios e demonstrar o quanto somos úteis e 
necessários para manter a segurança jurídica dos atos realizados.  
  
Diuturnamente, temos marcado presença na Comissão de Desburocratização (Senado 
Federal), na Comissão Especial do Registro Civil Nacional (Câmara dos Deputados), 
bem como em outras de nosso interesse para esclarecer situações e colaborar para a 
perfeita compreensão dos termos debatidos. 
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Participamos, ativamente, de grupos de trabalho em virtude do  elevado conceito que 
a Febranor e Anoreg-BR conquistaram junto ao Poder Judiciário (em especial 
STF/STJ/CNJ), entretanto salientamos que muitas vezes as matérias de cartórios 
extrajudiciais não são bem recebidas e têm sofridos críticas veementes da parte das 
nossas cortes superiores, principalmente em questões sobre concursos.  
 
É nossa intenção levar renomadas autoridades neste evento e demonstrar nossos 
projetos e soluções conjuntas desenvolvidas por todas as especialidades. Esperamos 
fazer deste Congresso uma ocasião especial de afirmação da nossa Agenda Positiva. 
 
As autoridades federais e estaduais precisam sentir a nossa unidade, nosso 
engajamento para aperfeiçoar os serviços prestados em prol da população. Sempre 
mais informatizados e interligados por meio das diversas centrais eletrônicas da 
nossa atividade, com a consequente disponibilização dos serviços aos colegas, 
governo e usuários.  
 
Contamos com a sua efetiva participação para alcançarmos esses objetivos. Sua 
presença e dos nossos colegas será essencial para demonstramos, de forma explícita, 
nossos avanços tecnológicos para formalizar a vontade das partes.  
 
Aguardamos, com grande expectativa, a chegada de sua delegação, porque juntos 
oferecermos, a todos, exemplos de conduta profissional digna com o propósito de 
contribuir com o surgimento de um país mais justo e com menos litígios para as 
próximas gerações. 
 
Um abraço amigo do, 
 

                                                                                                                            
 

 

Rogério Portugal Bacellar                                                                                 
              Presidente                                                              
 


