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I. Introdução

Aproximar os tabelionatos gaúchos das suas 
comunidades. Este é o principal objetivo da 
Jornada de Assessoramento Notarial de Por-
tas Abertas – “Tabelião na Comunidade”, uma 
ação mundial e pioneira no Brasil, no qual 
notários promovem ações voltadas às suas 
comunidades, com o objetivo de esclarecer 
dúvidas da população sobre temas relaciona-
dos aos serviços notariais, assim como apro-
ximar a atividade do tabelião de notas de sua 
comunidade e mostrar a importância da ati-
vidade para os poderes constituídos.

O Projeto conta com o apoio da União Inter-
nacional do Notariado (UINL), da Comissão de 
Assuntos Americanos da União Internacional 
do Notariado (CAAm), e do Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal (CNB/CF).

Este e-book traz a síntese das ações desen-
volvidas nas cidades em que se situam os 
tabelionatos participantes, entre elas a pre-
sença da equipe da serventia em local públi-
co para assessoramento gratuito ao cidadão. 
Presentes em todo o estado do Rio Grande do 
Sul, os tabelionatos gaúchos fazem parte do 
decorrer da vida de toda a população desde o 
nascimento até a morte, ou seja, qualquer re-
lação privada que se tenha em mente, poderá 
atuar o tabelião. 
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II. Jornada de Assessoramento em Números

Tabelionatos participantes: 36

Tabelionato de Notas de Arvorezinha 

Serventia Notarial e Registral de Charrua

Tabelioanto Espig - Tabelionato de Notas de 
Torres

Nono Tabelionato de Notas de Porto Alegre

Serviço Notarial e de Registro de Dunas - Pe-
lotas

Serviço Notarial e de Registro de Cerrito Ale-
gre - Pelotas

Cartório D. Martins - Primeiro Tabelionato de 
Notas de Santa Cruz do Sul

Cartório Fragata

Segundo Tabelionato de Notas

Tabelionato de Notas de Três Passos

Tabelionato de Notas de Condor

2º Tabelionato de Notas de Porto Alegre

3º Tabelionato de Notas de Pelotas

10° Tabelionato de Notas de Porto Alegre

Terceiro Tabelionato de Notas do Rio Grande

6º Tabelionato de Notas de Porto Alegre

1° Tabelionato de Notas de Erechim

1º Tabelionato de Notas de Santa Maria

Tabelionato de Notas de Cruz Alta

Cartório Mallmann - Serviço Notarial e de Re-
gistro de Tiradentes do Sul

2º Tabelionato de Notas de Uruguaiana

Tabelionato Barreto

1º Tabelionato de Notas e Protestos de Novo 

Hamburgo

Primeiro Tabelionato de Notas de Uruguaia-
na

Cartório 3º Distrito de Torres

Tabelionato de Notas de Sapiranga

1º Tabelionato de Notas de Santa Rosa

Segundo Tabelionato de Notas de Pelotas

Tabelionato e Registro Civil de Camobi

1º Tabelionato e Registro Especial Santo Ân-
gelo

Tabelionato de Notas de Porto Lucena

1º Tabelionato de Notas de Passo Fundo

Terceiro Tabelionato de Notas de Caxias do 
Sul

5º Tabelionato de Notas de Porto Alegre

Tabelionato de Notas de Palmitinho

Segundo Tabelionato de Notas de Santa Cruz 
do Sul

Cidades participantes: 21

Arvorezinha, Charrua, Condor, Cruz Alta, Ere-
chim, Ilópolis, Minas do Leão, Novo Hambur-
go, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, 
Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, San-
to Antônio da Patrulha, Sapiranga, Tiraden-
tes do Sul, Torres, Três Passos, Uruguaiana e 
Porto Alegre.

Total de atendimentos realizados:  
cerca de 800
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III. 1ª Jornada de Assessoramento Notarial de Portas Abertas é realizada de for-
ma inédita no Brasil e pioneira no RS

No dia 08 de outubro de 2022 diversos tabelionatos de 25 cidades do estado realizaram de 
forma simultânea ações gratuitas na 1ª Jornada de Assessoramento Notarial de Portas Aber-
tas – “Tabelião na Comunidade, promovido pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande 
do Sul (CNB/RS). Em formato inédito no Brasil e pioneiro no Rio Grande do Sul, tabeliães e 
seus colaboradores esclareceram dúvidas da população sobre temas relacionados aos servi-
ços notariais, aproximando a atividade da sua comunidade e mostrando a importância dos 
tabelionatos de notas para os poderes constituídos. A iniciativa ainda aconteceu em come-
moração ao Dia Internacional do Notário, celebrado no dia 2 de outubro. 

A 1ª Jornada contou com o apoio da União Internacional do Notariado (UINL), da Comissão 
de Assuntos Americanos da União Internacional do Notariado, e do Colégio Notarial do Bra-
sil – Conselho Federal, e atende a uma demanda da UINL, que determinou a criação de um 
Dia Mundial de Assessoramento Notarial gratuito em espaços públicos dos diferentes países 
membros. Realizada em diversos outros países dentre os 91 que atuam no modelo do nota-
riado latino, o mesmo praticado no Brasil, as ações organizadas são voltadas às suas comu-
nidades, com o objetivo de aproximar o notariado dos cidadãos por meio do aconselhamento 
notarial.

Nesta primeira edição, tabelionatos de Porto Alegre, Arvorezinha, Caxias do Sul, Charrua, Con-
dor, Cruz Alta, Erechim, Ilópolis, Minas do Leão, Novo Hamburgo, Palmitinho, Passo Fundo, 
Pelotas, Porto Lucena, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, 
Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, Tiradentes do Sul, Torres, Três Passos e Uruguaiana 
promoveram diferentes ações gratuitas em prol da sua comunidade local.

A ideia do projeto piloto no Brasil é que, em 2023, haja a integração de todos os cartórios 
do estado e que a iniciativa comece a ser expandida para outras unidades da Federação. O 
projeto promoveu o esclarecimento de dúvidas e obtenção de orientação jurídica notarial à 
população em temas como escrituras públicas de compra e venda, doação, inventário, par-
tilha, união estável, divórcio, testamento e demais atos que envolvam negócios pessoais e 
patrimoniais dos cidadãos, sem pagar qualquer taxa ou custo pelo aconselhamento.

A 1ª Jornada de Assessoramento Notarial de Portas Abertas foi um evento destinado a ofere-
cer aos cidadãos a oportunidade de compreender melhor os seus direitos e como os serviços 
notariais realmente funcionam para que possam ter acesso a eles com confiança e orienta-
ção técnica. Destinou-se também a educar e informar o público em geral sobre seus direitos 
do dia a dia, mas também pôde ser útil para profissionais notariais que aproveitaram a opor-
tunidade para conhecer os usuários da atividade notarial.
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IV. Tabelionatos de Porto Alegre 

Tabelionatos da capital gaúcha realizaram de forma simultânea ações gratuitas pela 1ª Jor-
nada de Assessoramento Notarial de Portas Abertas – “Tabelião na Comunidade, promovida 
pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS). Em formato inédito no Bra-
sil e pioneiro no Rio Grande do Sul, as ações ocorreram na Praça de Alimentação do Shopping 
João Pessoa, com o 2º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, e nas sedes do 6º Tabelionato 
de Notas de Porto Alegre, do 10º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, e do 9º Tabelionato de 
Notas de Porto Alegre.

“Essa iniciativa foi muito aceita pela população e espero que se repita em outros momentos 
para aproximar o tabelião e mostrar a evolução notarial, apresentando ao cidadão quais os 
serviços que são prestados pelos tabelionatos. Uma iniciativa inédita no Brasil, onde esta-
mos dando o ponta pé inicial no RS” - Cledemar Dornelles de Menezes, titular do 2º Tabelio-
nato de Notas de Porto Alegre

“É uma alegria estarmos de porto abertas para receber à comunidade para solucionar dúvi-
das, e que no ano que vem possamos participar com mais ênfase dessa grande iniciativa” 
- Marcelo Antônio Guimarães, titular do 10º Tabelionato de Notas de Porto Alegre

“Adoramos participar da Jornada, o engajamento com a comunidade é muito importante, e 
a gente estar junto com eles, e acredito que os próximos anos só venham para agregar e ser 
melhor ainda, a informação para a comunidade é muito importante” - Vanessa Plucani Fer-
reira Estigarribia, substituta do 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre

“Esse tipo de ação é muito importante porque dá oportunidade ao pessoal que trabalha 
no dia a dia, que tem muita correria, e que não tem condições de vir ao cartório no horário 
normal, então fazer essas ações facilita mais para as pessoas. É muito importante e que ve-
nham os próximos” - Ronise Correa de Assis Rigon, a tabeliã substituta do 6º Tabelionato de 
Notas de Porto Alegre
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2º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE

Ficha técnica:
2º Tabelionato de Notas de Porto Alegre (RS) 
TITULAR: Cledemar Dornelles de Menezes
Av. Loureiro da Silva, 1930 - Centro Histórico, Porto Alegre (RS)
(51) 2131-3000
administracao@cartorioportoalegre.com.br
www.cartorioportoalegre.com.br
Ação desenvolvida: informações e esclarecimentos para a comunidade 
no Shopping João Pessoa

Número de pessoas atendidas: 48
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6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE

Ficha técnica:
6º Tabelionato de Notas de Porto Alegre (RS) 
TITULAR: Alberto Carvalho
Av. Cristóvão Colombo, 2214 - Floresta, Porto Alegre (RS)
(51) 3343-5054
sextotab@terra.com.br
www.6tabelionato.com.br
Ação desenvolvida: informações e esclarecimentos para a comunidade 
na sede do tabelionato
Número de pessoas atendidas: 2
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9º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE

Ficha técnica:
9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre (RS) 
TITULAR: Alan Lanzarin
Av. Osvaldo Aranha, 1022, Loja 1, Bom Fim, Porto Alegre (RS)
(51) 3073-9500
nono@nonotabelionato.com.br
www.nonotabelionato.com.br
Ação desenvolvida: informações e esclarecimentos para a comunidade 
na sede do tabelionato
Número de pessoas atendidas: 14
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10º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE

Ficha técnica:
10º Tabelionato de Notas de Porto Alegre (RS) 
TITULAR: Marcelo Antônio Guimarães Flach
Av. Carlos Gomes, 1070, Três Figueiras, Porto Alegre (RS)
(51) 3341-1011
contato@10tab.com.br
www.10tab.com.br
Ação desenvolvida: informações e esclarecimentos para a comunidade
na sede do tabelionato
Número de pessoas atendidas: não informado
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V. Tabelionatos de Novo Hamburgo

Em Novo Hamburgo, o 1º e 2º Tabelionatos de Notas fizeram uma ação em conjunto. O presi-
dente do CNB/RS, José Flávio Fischer, titular do 1º Tabelionato de Notas e Protestos de Novo 
Hamburgo, passou a manhã fazendo atendimentos pessoais, juntamente com uma equipe 
de colaboradores. O 2º Tabelionato de Notas participou com a equipe. Os dois tabelionatos 
atenderam na Casa das Artes, na avenida 1º de Março, das 9h às 12h. 

“O CNB/RS se orgulha de ter tido a iniciativa de fazer esta atividade inédita no Brasil”. Espe-
cificamente sobre o resultado de Novo Hamburgo, salientou que “percebemos claramente o 
quanto a população aproveita estes momentos, o que nos estimula a provocar os colegas 
de todo o Brasil para que possamos fazer em 2023 uma ação nacional” – José Flávio Bueno 
Fischer, titular do 1º Tabelionato de Notas e Protestos de Novo Hamburgo e presidente do 
CNB/RS

 “Este já é um serviço que a gente presta no dia a dia, mas este é um momento especial, em 
que estamos disponibilizando um tempo especial à comunidade” - Sabrina Barreto, substitu-
ta do 2º Tabelionato de Notas de Novo Hamburgo
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1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE NOVO HAMBURGO

Ficha técnica:
1º Tabelionato de Notas e Protestos de Novo Hamburgo (RS) 
TITULAR: José Flávio Bueno Fischer
Rua Júlio de Castilhos, 330, Centro - Novo Hamburgo (RS)
(51) 3594.1922
primeiro@tabelionatofischer.not.br
www.tabelionatofischer.not.br
Ação desenvolvida: atendimentos individualizados para esclarecimentos 
de dúvidas da comunidade, relacionados aos serviços notariais, na Casa de Artes 
Número de pessoas atendidas: 20 a 30 
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2º TABELIONATO DE NOTAS DE NOVO HAMBURGO

Ficha técnica:
2º Tabelionato de Notas de Novo Hamburgo (RS) 
TITULAR: Lauro Assis Machado Barreto
Rua Bento Gonçalves, 2038, Centro - Novo Hamburgo (RS)
(51) 3036-7777
tabelionato@barreto.com.br
www.tabelionatobarreto.com.br
Ação desenvolvida: atendimentos individualizados para esclarecimentos 
de dúvidas da comunidade na Casa de Artes 
Número de pessoas atendidas: 6 
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VI. Tabelionatos de Santo Ângelo  

O 1º Tabelionato e Registro Especial e o 2º Tabelionato de Notas da cidade participaram da 1ª 
Jornada de Assessoria Notarial Gratuita, promovida pelo CNB/RS – Colégio Notarial do Brasil 
– Seção Rio Grande do Sul. As praças da Catedral e do Brique, principais da cidade, recebe-
ram pontos focais para atendimento aos cidadãos. O objetivo da ação foi gerar aproximação 
entre os tabelionatos de notas e a comunidade para esclarecimento de dúvidas e maior co-
nhecimento da população acerca dos serviços notariais prestados pelos cartórios. 

“Foi uma iniciativa muito sábia do CNB/RS, para esclarecer dúvidas e levar informação para 
quem precisa dos serviços dos cartórios” - Adão Lago Pinto, titular do 1º Tabelionato e Regis-
tro Especial de Santo Ângelo

“Esse trabalho é lindo. Aconselhar, analisar, esclarecer as dúvidas. Estar aqui marcando pre-
sença, está sendo uma experiência fantástica” - Marilisa Stella Zamberlan, tabeliã titular do 
2º Tabelionato de Notas de Santo Ângelo
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1º TABELIONATO E REGISTRO ESPECIAL DE SANTO ÂNGELO

Ficha técnica:
1º Tabelionato e Registro Especial de Santo Ângelo (RS) 
TITULAR: Adão Lago Pinto
Rua Marquês do Herval, 1113 - Sossego, Santo Ângelo (RS)
(55) 3312-1510
cartorio@cartoriolagopinto.not.br
www.cartoriolagopinto.not.br
Ação desenvolvida: distribuição da cartilha de atos notarias, contato com os 
cidadãos, divulgação dos serviços prestados na serventia na Praça da Catedral
Número de pessoas atendidas: 150 
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2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTO ÂNGELO

Ficha técnica:
2º Tabelionato de Notas de Santo Ângelo (RS) 
TITULAR: Marilisa Stella Zamberlan
Rua Antunes Ribas, 1505, sala 01, Centro, Santo Ângelo (RS)
(55) 3312-1790 
tab@segundotabelionato.not.br 
www.segundotabelionato.not.br
Ação desenvolvida: atendimento às dúvidas e distribuição de material na
Praça do Brique
Número de pessoas atendidas: 30 a 40 
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VII. Tabelionatos de Pelotas 

Fazendo parte da 1ª Jornada de Assessoramento Notarial de Portas Abertas, projeto pionei-
ro realizada pelo Colégio Notarial do Brasil - Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS), cinco car-
tórios pelotenses se reuniram no Mercado Central de Pelotas para orientar a população a 
respeito dos serviços notariais. 

“É louvável essa iniciativa do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul. A Jornada de Assessora-
mento Notarial é um projeto pioneiro idealizado para estarmos cada vez mais perto da co-
munidade, porque é ela [comunidade] a maior beneficiada com essas informações precisas 
a respeito dos atos notariais” - Dario Miguel Lorenzi, titular do 4º Tabelionato de Notas de 
Pelotas 

“É uma ação muito importante para a sociedade e para nós como profissionais do direito, 
pois estamos exercendo essa função buscando segurança nos atos jurídicos. Acredito que 
todos que nos procuraram tiveram suas dúvidas esclarecidas de forma satisfatória” - Kelen 
Candido Emerim, titular do Cartório Fragata

“Na praça do Mercado Central de Pelotas trouxemos a 1ª Jornada de Assessoramento No-
tarial de Portas Abertas onde nós, tabeliães de Pelotas, viemos para a rua com o intuito de 
tirar as dúvidas da população sobre os atos notários, bem como esclarecer de que hoje em 
dia é possível realizar o ato de forma remota com a mesma segurança jurídica do ato pre-
sencial. É muito gratificante fazer parte deste projeto pioneiro do Rio Grande do Sul e espe-
ramos que se estenda a nível nacional” - Edson Bertoglio Rodrigues, titular do Tabelionato 
de Notas do 1º Subdistrito de Cerrito Alegre e titular interino do Tabelionato de Notas do 1º 
Subdistrito de Dunas

“São campanhas como essa de assessoramento que fazem a classe notarial ser cada vez 
mais valorizada junto à comunidade. A nossa população precisa que nós, notários, este-
jamos sempre presentes prestando todos os esclarecimentos necessários, portanto é um 
prazer participar dessa campanha realizada pelo CNB/RS” - Ney Lamas, titular do 2º Tabe-
lionato de Notas de Pelotas
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SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS DE CERRITO ALEGRE E DISTRITO DE DUNAS 

CARTÓRIO FRAGATA

Ficha técnica:
Cartório Fragata (RS) 
TITULAR: Kelen Candido Emerim
Av. Duque de Caxias, nº 908, Pelotas (RS)
(53) 3199-0777
cartoriofragata@gmail.com
Ação desenvolvida: atendimento às dúvidas e distribuição de material na praça 
do Mercado Público
Número de pessoas atendidas: 10

Ficha técnica:
Serviço Notarial e de Registros de Cerrito Alegre e Distrito de Dunas (RS) 
TITULAR: Edson Bertoglio Rodrigues
Estrada Cerrito Alegre, Km 12, Pelotas (RS)
(53) 3277-7082
cartoriocerritoalegre@gmail.com
Ação desenvolvida: atendimento às dúvidas e distribuição de material na praça 
do Mercado Público
Número de pessoas atendidas: 7
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VIII. Tabelionatos de Uruguaiana

O 1° Tabelionato de Notas e o 2° Tabelionato de Notas de Uruguaiana participaram da 1ª Jor-
nada de Assessoria Notarial. A iniciativa, conduzida pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção 
Rio Grande do Sul (CNB/RS), aconteceu na Biblioteca Municipal.

“Eu mesmo atendi pessoas com situações não resolvidas há mais de 10 anos e nunca tinham 
procurado ninguém para ter uma orientação. Pra mim está sendo muito importante essa 
ação” - Ligia Fernandes Bedin, titular do 1° Tabelionato de Notas de Uruguaiana 

“As pessoas de baixa renda, que moram nos bairros mais distantes e que tem problemas, 
muitas vezes mais simples, tem um certo receio de chegar ao cartório. Eventos como esse 
faz com que eles cheguem, se aproximem, conversem, compartilhem suas dúvidas e haja 
uma interação mais humana entre os funcionários dos tabelionatos e a população em ge-
ral” - Marcelo Duarte de Carvalho Ribeiro, tabelião substituto do 2º Tabelionato de Notas de 
Uruguaiana
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1º TABELIONATO DE NOTAS DE URUGUAIANA

Ficha técnica:
1º Tabelionato de Notas de Uruguaiana (RS) 
TITULAR: Lígia Fernandes Bedin
Rua Bento Martins, nº 2497, Centro, Uruguaiana (RS)
(55) 3412-1477
1taburug@gmail.com
Ação desenvolvida: esclarecimentos de dúvidas da população relacionados a 
assuntos diversos como: compra e venda; doação; usucapião e partilha de bens 
na Biblioteca Pública Municipal
Número de pessoas atendidas: 40
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1º TABELIONATO DE NOTAS DE URUGUAIANA

Ficha técnica:
1º Tabelionato de Notas de Uruguaiana (RS) 
TITULAR: Lígia Fernandes Bedin
Rua Bento Martins, nº 2497, Centro, Uruguaiana (RS)
(55) 3412-1477
1taburug@gmail.com
Ação desenvolvida: esclarecimentos de dúvidas da população relacionados a 
assuntos diversos como: compra e venda; doação; usucapião e partilha de bens 
na Biblioteca Pública Municipal
Número de pessoas atendidas: 40
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IX. Tabelionatos de diferentes regiões do estado integram a inciativa pioneira no Brasil

Também nesta primeira edição, tabelionatos de Arvorezinha, Caxias do Sul, Charrua, Condor, 
Cruz Alta, Erechim, Ilópolis, Minas do Leão, Palmitinho, Passo Fundo, Porto Lucena, Rio Gran-
de, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, Tira-
dentes do Sul, Torres e Três Passos promoveram diferentes ações gratuitas em prol da sua 
comunidade local.

1º TABELIONATO DE NOTAS DE ERECHIM

Ficha técnica:
1º Tabelionato de Notas de Erechim (RS) 
TITULAR: Daniela Mara Poncio
Av. Presidente Vargas n° 274, esquina com a Rua Itália, Centro, Erechim (RS)
(54) 3522-1221
atendimento@cartorioponcio.com.br  
Ação desenvolvida: divulgação de atos notariais com distribuição de cartilhas de 
atos notariais
Número de pessoas atendidas: 45
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1º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA ROSA

TABELIONATO DE NOTAS DE PASSO FUNDO

Ficha técnica:
1º Tabelionato de Notas de Santa Rosa (RS) 
TITULAR: Flávio Heraldo Vieira Haigert
Rua Buenos Aires, 741, Centro, Santa Rosa (RS)
(55) 3512-5878 
tabelionato@tabelionatosantarosa.com 
Ação desenvolvida: aconselhamento e assessoramento notarial gratuito
Número de pessoas atendidas: 6

Ficha técnica:
Tabelionato de Notas de Passo Fundo (RS) 
TITULAR: Cesar Nicoleit
Avenida General Netto, 294, Centro, 
Passo Fundo (RS)
 (54) 3313-1718
1tabelionatopf@gmail.com
www.1tabelionatopf.com.br
Ação desenvolvida: bate-papos sobre os
serviços desenvolvidos pela serventia
Número de pessoas atendidas: 19
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TABELIONATO DE NOTAS DE TORRES – TABELIONATO ESPIG

Ficha técnica:
Tabelionato de Notas de Torres – Tabelionato Espig (RS) 
TITULAR: José Carlos Guizolfi Espig
Avenida Barão do Rio Branco, esquina com a Rua 21 de Maio, 1022 - Loja 02, 
Centro, Torres (RS)
(51) 3664-2590
tabelionatotorres@terra.com.br
www.tabelionatotorres.com.br
Ação desenvolvida: assessoramento à comunidade, de forma presencial e 
on-line, na sede do tabelionato
Número de pessoas atendidas: 8
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SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE TIRADENTES DO SUL - CARTÓRIO MALLMANN

Ficha técnica:
Serviços Notariais e Registrais de Tiradentes do Sul - Cartório Mallmann (RS) 
TITULAR: Eleni Inez Woiciechoski Mallmann
Rua Nossa Sra. das Graças, 110, Tiradentes do Sul (RS)
(55) 996143666
contato@cartoriotiradentesdosul.com.br
www.cartoriotiradentesdosul.com.br
Ação desenvolvida: atendimento às dúvidas da população
Número de pessoas atendidas: 30
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TABELIONATO DE NOTAS DE ARVOREZINHA

Ficha técnica:
Tabelionato de Notas de Arvorezinha (RS) 
TITULAR: Tatiane Sander
Rua Mascarenhas De Moraes, 458 – Centro, Arvorezinha (RS)
(51) 3772-1164
tab.arvorezinha@gmail.com
www.tabelionatoarvorezinha.com.br
Ação desenvolvida: foram desenvolvidas quatro ações durante a semana da 
Jornada do Assessoramento, com foco na apresentação das atividades 
que um tabelião de notas realiza em sua serventia em prol da comunidade 
e as evoluções tecnológicas dos atos notariais
Número de pessoas atendidas: foram contemplados cerca de 60 alunos 
na primeira ação, centenas de ouvintes e seguidores nas redes sociais na 
segunda e quarta ação, e cerca de 30 pessoas na terceira ação
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SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CAMOBI

TABELIONATO DE NOTAS DE CRUZ ALTA

SERVIÇO NOTARIAL DE PALMITINHO

Ficha técnica:
Serviço Notarial de Palmitinho (RS) 
TITULAR: Antônia Pereira Ramos
Rua Carlos Gomes, 090, Centro, Palmitinho (RS)
(55) 3791-1276
tabpalmitinho@hotmail.com 
Ação desenvolvida: esclarecimentos de dúvidas e demonstração dos atos on-line
Número de pessoas atendidas: 32

Ficha técnica:
Serviço Notarial e Registral de Camobi (RS) 
TITULAR: Léa Miotto Bruscato
(55) 3226-1562 
tabelionato.escrituras1@gmail.com
Ação desenvolvida: esclarecimentos dos atos notariais à comunidade
Número de pessoas atendidas: 27

Ficha técnica:
Tabelionato de Notas de Cruz Alta (RS) 
TITULAR: Carlos Augusto Becker
Rua Duque de Caxias, 496, Centro, Cruz Alta (RS)
(55) 3322-1118 
tabelionatocruzalta@hotmail.com
www.tabelionatocruzalta.com.br
Ação desenvolvida: em parceria com o Curso de Direito da Universidade de Cruz Alta
 – UNICRUZ, foram realizadas orientações aos alunos sobre os serviços e 
funções notariais
Número de pessoas atendidas: 30
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TABELIONATO DE NOTAS DE TRÊS PASSOS

Ficha técnica:
Tabelionato de Notas de Três Passos (RS) 
TITULAR: Taís Mirela Sauer
Rua Segredo Braun, 254, Centro, Três Passos (RS)
(55) 3522-2119 
tab.trespassosrs@terra.com.br
Ação desenvolvida: esclarecimentos de dúvidas e entrevistas na imprensa local
Número de pessoas atendidas: 30
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TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE CONDOR

Ficha técnica:
Tabelionato de Notas e Protestos de Condor (RS) 
TITULAR: Maria Lúcia Stella Buzzatti
Rua Ipiranga, 476, Centro, Condor (RS)
(55) 3379-1418
maria.buzzatti@gmail.com
Ação desenvolvida: foram realizadas seis ações diferentes na primeira semana 
de outubro sobre os serviços notariais e de protestos
Número de pessoas atendidas: 45
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TABELIONATO DE NOTAS DE SAPIRANGA

Ficha técnica:
Tabelionato de Notas de Sapiranga (RS) 
TITULAR: Celita Barreta Slomp
Rua Padre Réus, 699 - Sala 1 - Centro, Sapiranga (RS)
(51) 3599-1170
tabelionatosapiranga@gmail.com
www.tabelionatosapiranga.com.br
Ação desenvolvida: encontro direcionado aos operadores do direito, com 
transmissão ao vivo para os que não puderam estar presentes
Número de pessoas atendidas: 27
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TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL

Ficha técnica:
Terceiro Tabelionato de Notas de Caxias do Sul (RS) 
TITULAR: Mário Augusto Ferrari Filho
Rua Pinheiro Machado, 2018, Centro, Caxias do Sul (RS)
(54) 3025-6773 
contato@cartoriomarioferrari.com.br
www.cartoriomarioferrari.com.br
Ação desenvolvida: visita a imobiliárias para prestar esclarecimentos 
e esclarecer dúvidas de corretores de imóveis 
Número de pessoas atendidas: 40
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TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE RIO GRANDE

Ficha técnica:
Terceiro Tabelionato de Notas de Rio Grande (RS) 
TITULAR: Luciano Cardoso Silveira
Rua Marechal Floriano Peixoto, 132, Centro, Rio Grande (RS)
(53) 3035-7775 
cartoriocardoso@terra.com.br
Ação desenvolvida: assessoramento e palestra junto aos estudantes de direito 
Número de pessoas atendidas: 40
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X. Depoimentos

“Achei um bom atendimento. Eu tinha uma série de dúvidas na questão do registro do imó-
vel e eu consegui vir até aqui fora do horário de semana, e nesse momento estarem à dis-
posição para atender as pessoas que não tempo ou que não vão fazer coisas tão urgentes. 
Gostei muito”. - Vera Maria Bosak, aposentada 

“Foi uma oportunidade para sanar dúvidas que tinha e incertezas sobre alguns serviços, e 
hoje recebi orientações. Foi muito bom” - Elizete Fernandes, funcionária pública aposentada

“Eu me sinto honrado de ver que os tabeliães estão saindo dos seus domínios e vindo para 
a praça pública conversar com a população e colocar os seus serviços à disposição da po-
pulação que, afinal de contas, são os destinatários de todo regramento jurídico e de todo 
serviço prestado pelo estado e que é delegado aos tabeliães” - Nercy Ramos Teixeira, advo-
gado 

“É interessante isso, pois as vezes a população tem uma necessidade e não sabe a quem 
recorrer. Achei bem importante” - João Alberto Roy, comerciante 

“Muitas vezes, por estar desinformada, a pessoa acaba errando, buscando um caminho 
mais complicado. Eu fico muito agradecida pelas orientações recebidas e agora eu passar 
esses esclarecimentos para a família, para os meus filhos” - Altair Martinez

“Eu achei bem legal, bem interessante essa ação aqui. Eu aproveitei e tirei dúvidas sobre 
um imóvel e eu vim aqui pra saber. Agora, eu vou até o cartório para dar andamento ao que 
eu preciso fazer. Já sei que posso resolver tudo lá” - Léa Leal Machado 

“É muito interessante, pois tem muitas coisas as quais nós não temos conhecimento, e 
muitas dessas coisas, a gente pode resolver, dúvidas que podemos sanar entrando em con-
tato com o cartório. Vindo pra rua é uma questão de chegar mais perto do público e sanar 
essas dúvidas. Estando mais perto do público tem essa facilidade” - Jonathan Anschau, co-
merciante

“Os tabelionatos estão de parabéns com essa ação. Fiquei dois anos tentando resolver um 
problema e, hoje, com o esclarecimento e ajuda dos tabeliães eu tive a chance de receber 
orientação para resolver de forma mais rápida. É muito importante que todas as pessoas 
tenham esse tipo de ajuda” - Lúcia Mesquita, dona de casa

“A 1ª Jornada de Assessoramento Notarial foi muito importante. Há 35 anos com essa dúvi-
da sobre um imóvel herdado pelo meu marido Agora eu sei que está tudo bem, tudo legal” 
- Rosa Ilda Pompeu Lobo, servidora pública

 “Geralmente as pessoas não tem muito tempo de irem ao cartório, por estarem trabalhan-
do durante a semana, a ação no sábado permite que a gente tire as dúvidas com um bom 
assessoramento” - Fatima Camargo, cabelereira

“Eu como advogado e como presidente da OAB/RS de Uruguaiana posso afirmar que a po-
pulação ainda tem muita carência de informação, das questões inclusive notariais, do que 
se pode fazer e como se pode fazer, então estão de parabéns pela iniciativa, sem dúvida ne-
nhuma” - Luciano Caetano Brites, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/RS - subse-
ção de Uruguaiana

“Muitas pessoas têm documentações para dar encaminhamento, mas não sabem quem 
procurar. Hoje elas saíram daqui com informações de onde ir e como fazer para resolver as 
suas pendencias” - Zulma Rodrigues Ancinello, vereadora de Uruguaiana (Republicanos)
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XI. SOBRE AS ENTIDADES 

   CNB/RS

O Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS) é a entidade de classe que 
representa institucionalmente os tabeliães de notas do estado do Rio Grande do Sul. O Co-
légio tem realizado diversas atividades a fi m de integrar os notários do estado e atualizá-los 
tanto com as novidades gerais e como as segmentadas de sua natureza. 

  CNB/CF

O Colé gio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) é  a entidade de classe que represen-
ta institucionalmente os tabeliã es de notas brasileiros e reúne as 24 Seccionais dos estados. 
O CNB/CF é  fi liado à  Uniã o Internacional do Notariado (UINL), entidade nã o governamental 
que reú ne 91 paí ses e representa o notariado mundial existente em mais de 100 naç õ es, cor-
respondentes a 2/3 da populaç ã o global e 60% do PIB mundial.

   UINL

Os Colégios Notariais de cada estado estão reunidos em um Conselho Federal, que – por sua 
vez – é fi liado à União Internacional do Notariado (UINL), com sede em Buenos Aires e escritó-
rio administrativo em Roma. Fundada na Argentina, em 1948, a UINL é uma organização não 
governamental que reúne representantes de mais de 80 nações, constituída para promover, 
coordenar e desenvolver a atividade notarial no âmbito internacional.

CAAm

A Comissão de Assuntos Americanos, órgão da União Internacional do Notariado (UINL), é for-
mada pelos presidentes das Câmaras de Notários ou seus representantes que fazem parte 
do continente americano. 
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