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COMISSÃO DE DIREITO NOTARIAL E REGISTROS PÚBLICOS  – OAB/SP 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2019 
 

A Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB/SP realizou 

diversas reuniões e eventos, desde a sua instituição por meio da Portaria nº 338, 

publicada em junho de 2019. Para mais, representou a OAB/SP em congressos 

e simpósios voltados, principalmente, para a classe dos advogados, bem como 

para os notários e registradores.  

Neste relatório serão apresentadas as prinipais atividades realizadas mês-a-

mês pela Comissão de Direito Notrarial e Registros Públicos da OAB/SP ao 

longo do ano de 2019.  

 

JUNHO  
 

 Em 07 de junho de 2019, a presidência da OAB/SP, por meio dos Drs. Caio 

Augusto Silva dos Santos e Ricardo Toledo Santos Filho, publicou a Portaria nº 

338 para a instalação da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos, que 

houve por bem nomear a Dra. Rachel Letícia Curcio Ximenes de Lima Almeida 

e o Dr. Tiago de Lima Almeida para ocuparem, respectivamente, os cargos de 

presidente e vice-presidente da Comissão.  

 
 Entrevista concedida para a Associação dos Notarios e Registradores do 

Estado de São Paulo (ANOREG-SP). Na ocasião, a Dra. Rachel Ximenes 

informou que a Comissão tem como principal objetivo promover uma maior 

integração entre a classe dos advogados e os Notários e Registradores. 

 

 Com a finalidade de obter maiores informações acerca do funcionamento 

das Comissões da OAB/SP, em 11 de junho de 2019, a Dra. Rachel Ximenes se 

reuniu com a Sra. Danilla Edda, Gerente da Secretaria das Comissões.  
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 No dia 12 de junho de 2019, a Dra. Rachel Ximenes foi convidada, pelo vice-

presidente da OAB/SP, Dr, Ricardo Toledo, para integrar a mesa e os trabalhos 

no Simpósio de Direito Empresarial ocorrido na sede da OAB/SP. 

 

 No dia 16 de junho de 2019, a Comissão de Direito Notarial e Registros 

Públicos, por meio de sua presidente e de seu vice-presidente, participou de 

evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, cujo foco foi o lançamento da 

campanha “Caravana da Proteção”, a qual visa construir uma nova imagem para 

os Cartórios, mostrando para a sociedade a importância da atividade prestada 

pelas serventias extrajudiciais. 

Campanha “Caravana da Proteção” 

 

 A presidente concedeu entevista ao Blog do DG, de propriedade do 

Tabelião Arhur del Guércio, titular do Cartório de Notas e Protesto de Letras e 

Títulos de Itaquaquecetuba. A entrevista foi publicada em 21 de junho de 2019, 

quando a Dra. Rachel Ximenes enfatizou que a Comissão de Direito Notarial e 

Registros Públicos pretende debater os pontos que precisam ser alterados na 

atividade notarial e registral, buscando alterar a imagem equivocada que muitas 

vezes é atribuída  aos aos Cartórios.  

 

 Em 25 de junho de 2019, a Dra. Rachel Ximenes esteve presente no 1º 

Encontro de Presidentes de Comissões da gestão 2019-2021.  

 



  

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Encontro de Presidentes de Comissões 

 

 A presidente e o vice-presidente, da Comissão de Direito Notarial e 

Registros Públicos, foram convidados pelo então presidente da Associação dos 

Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, a participarem do 

1º Encontro Paulista de Registro Civil das Pessoas Naturais, que ocorreu em 

28 de junho de 2019 e contou com a participação de palestrantes renomados 

no âmbito do Registro Civil, dentre os quais destacamos os  Srs.(as) Gustavo 

Renato Fiscarelli, Luis Carlos Vendramin Júnior, Carla Watanabe e Karine 

Maria Famer Rocha Boselli. 

 
1º Encontro Paulista de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de São Paulo 
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  JULHO 
 

 A presidente da Comissão de Direito Notarial e de Registros Públicos 

concedeu entrevista ao Colégio Notarial do Brasil, que rendeu uma publicação 

no Jornal do Notário. Na entrevista, a Dra. Rachel Ximenes pontuou a questão 

da desjudicialização, tendo destacado a importância da atividade das serventias 

extrajudiciais, que são meios alternativos para a solução de conflitos, cabendo 

ao advogado instruir seus clientes sobre os serviços prestados pelos cartórios.  

 

Jornal do Notário - CNB - Ano XXI Nº 192 – edição jul/ago de  2019 

 
 

 Em 30 de julho de 2019, a Dra. Rachel Ximenes, juntamente, com o Dr. 

Ricardo Toledo, assinou o Ofício nº 195/19, por meio do qual a Ordem dos 

Advogados do Brasil - Seção São Paulo, representada pela Comissão de Direito 

Notarial e Registros Públicos, oficiou a Secretaria da Fazendo do Estado para que 

tomase as devidas providências, de modo a otimizar o processsamento das 

declarações de ITCMD, em especial, no tocante a apresentação de pareceres nos 

processos de inventário.   

 

AGOSTO 
 

 O vice-presidente da Comissão Notarial de Registros Públicos recebeu 

convite para palestrar na VI Edição dos Aspectos extrajudiciais do Direito de 

Família e das Sucessões realizada, em 16 de agosto de 2019, na cidade de São 

Luis do Maranhão. O Dr. Tiago de Lima Almeida participou da Conferência 

Inaugural e discorreu acerca do tema “Advocacia Extrajudicial”. 
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VI Edição dos Aspectos extrajudiciais do Direito de Família e das Sucessões realizada 

 
 
 

SETEMBRO 
 

 Publicação da Portaria OABSP nº 748/2019 que designa novos integrantes 

para compor a Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos. 

 

 Em 19 de setembro de 2019 teve lugar a primeira Reunião Ordinária da 

Comissão. Inicialmente, os membros se apresentaram e contaram um pouco da 

sua ligação com o Direito Notarial e Registral, feitas as devidas introduções, 

foram discutidas as ideias e os temas de interesse, bem como o planejamento 

para o melhor desempenho e funcionamento da Comissão. O encontro contou 

com a ilustre presença do membro consultivo Dr. José Carlos Alves, presidente 

do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos (IEPTB) de São Paulo e, também, 

titular do 1º Tabelionato de Protestos da Capital paulista.  

 
1ªReunião Ordinária da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos 
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OUTUBRO 
 

 A presidente da Comissão de Direito Notarial e Regitral foi convidada pelo 

Dr. Ubiratan Pereira Guimarães, Presidente da Academia Notarial Brasileira 

(ANB), a representar a advocacia bandeirante perante o VI Encontro de Direitos 

Reais, Direito Registral e Direito Notarial - Das Pessoas e das Coisas, que 

ocorreu Coimbra, Portugal, nos dias 08 e 09 de outubro de 2019. A Dra. Rachel 

Ximenes, em seu discurso, objetivou demonstrar que a advocacia brasileira 

reconhece a importância da atividade notarial e registral no país e destacou a 

importância da parceria entre os advogados e os notários e registradores. 
 

 
VI Encontro de Direitos Reais, Direito Registral e Direito Notarial - Das Pessoas e das Coisas 

 
 

 Em 15 de outubro de 2019 teve lugar a segunda Reunião Ordinária da 

Comissão, que contou com a ilustre presença do membro consultivo Dr. Sérgio 

Jacomino, presidente do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB) e da 

engenheira Adriana J. Unger. O encontro teve por finalidade a discussão do 

tema “Registro Eletrônico Imobiliário - Blockchain, SmartProperty e os novos 

desafios do Registro de Imóveis”.  
 

             
2ª Reunião Ordinária da Comissão de Direito Notaria e Registros Públicos 
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NOVEMBRO 

 Em 1º de novembro, foi realizada a Cerimônia de posse da Comissão de 

Direito Notarial e Registros Públicos da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seção São Paulo (OAB/SP). Participaram da mesa de abertura, a Dra. Rachel 

Ximenes, presidente da Comissão, Dr. Tiago de Lima Almeida, vice-presidente 

da Comissão, Dr. Ricardo Toledo, vice-presidente da seccional e diretor 

responsável pelas comissões temáticas, Dra. Aline Miranda, juíza da 1ª Vara 

de Registros Públicos da Capital, Dra. Giselle Barros, presidente da Associação 

de Notários e Registradores do Estado de São Paulo (Anoreg/SP), Dr. Cláudio 

Marçal Freire, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil 

(Anoreg/BR) e o Dr. Fábio Gaspar, presidente do Sindicato dos Advogados de 

São Paulo. A cerimônia de posse foi sucedida pela aula magna do professor 

Celso Fernandes Campilongo, segundo o qual “é preciso um olhar mais 

detalhado, menos apressado, mais apurado, para que eu possa valorizar 

adequadamente a importância que tem os notários e registradores para uma 

sociedade efetivamente moderna” 

 

 

Cerimônia de Posse + Aula Magna  
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 Nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2019, aconteceu o XLVI Encontro 

dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, que controu com a ilustre 

presença da presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos. 

A Dra. Rachel Ximenes participou da mesa de debates para ponderar as 

principais considerações quanto a Nova Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais.  

                       

XLVI Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil 

 

 No final do mês de novembro, dia 23, o vice-presidente da Comissão de 

Direito Notarial e Registros Públicos participou do II Encontro Estadual de 

Tabeliães de Protesto do Maranhão para palestrar sobre Provimento CNJ nº 

87/2019 que dispõe acerca da  postegação dos emolumentos para o protesto de 

títulos.  

                                                                                     

       II Encontro Estadual de Tabeliães de Protesto do Maranhão 
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 A OAB/SP, representada pela Comissão de Direito Notarial e Registros 

Públicos, promoveu o evento “Conexão Coimbra” que ocorreu no dia 25 de 

novembro de 2019, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, contando 

com a presença da renomada jurista portuguesa Dra. Monica Jardim. Para 

mais, o evento teve ainda a participação da Dr. Rachel Ximenes ao longo da 

mesa de debates acerca da efetiviação da proteção de dados no Brasil. 

Conexão Coimbra – Direitos Reais, Tradição e Modernidade 

  

 Nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2019, a Comissão de Direito Notarial 

e Registros Públicos, por meio de sua presidente e de seu vice-presidente, 

marcou presença no XXI Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de 

Registros, realizado em Aracajú/SE, tendo o Dr. Tiago de Lima Almeida 

participado do painel que tratou dos impactos impactos da Lei Geral de 

Proteção de Dados na atividade extrajudicial.  

                XXI Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registros 

 



  

10 
 

DEZEMBRO 

 No dia 1º de dezembro de 2019, a presidente e o vice-presidente da 

Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos estiveram presente no 

evento, ocorrido na capital paulista, que contou com a organização do Núcleo 

de Estudos Avançados do Registro de Imóveis Eletrônicos (NEAR – Lab). A 

ideia foi de realizar um “ensaio-geral” da POC-SREI (Prova de conceito do 

Sistema de Registro de Imóveis eletrônico), para tanto, foram convidados 

autoridades e especialistas em teoria da informação e comunicação. O projeto 

visa ainda produzir um documentário sobre a história da construção do SREI.  

 

 

SREI – Algo Acontece Agora 
  

 Em 03 de dezembro de 2019, a presidente e o vice-presidente, da 

Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos, estiveram presente no I 

Seminário “Medidas Extrajudiciais para a Desjudicialização”, sediado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), em parceria com o Instituto Justiça & 

Cidadania, a Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam), a 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o Instituto de Estudos de Protesto 

de Títulos do Brasil (IEPTB). O evento contou com a participação dos ministros 

do STJ e magistrados de todo o país.  

 

 

 
I Seminário 

“Medidas 

Extrajudiciais 

para a 

Desjudicialização 
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 A  Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos, no dia 05 de 

dezembro de 2019, promoveu o Lançamanto do Livro “Registros Públicos”, 

obra esta coordenada pelo Dr. Alberto Gentil De Almeida Pedroso, que é Juiz 

de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para melhor 

promover o lançamento do livro, a Comissão realizou uma palestra com os 

autores, na sede Cultural da OAB/SP.  

                  Lançamento do Livro – Registros Públicos  

 

 No dia 06 de dezembro de 2019, a Associação dos Registradores de 

Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (ARPEN/SP) sediou a última palestra 

da 6ª Edição do “Ciclo Fernando Rodini”, para a discussão da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais. A presidente da Comissão de Direto Notarial e 

Registros Públicos, juntamente com a Dra. Karine Boselli, diretora da Arpen/SP, 

deu abertura ao debate, que contou com a participação do vice-presidente da 

referida Comissão.  

Ciclo de Palestras – Fernando Rodini 
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 Em 09 de dezembro de 2019, a Comissão de Direito Notarial e Registal, na 

pessoa de sua presidente, se reuniu com o Dr. Ricardo Toledo, vice-presidente 

da OAB/SP e com o Dr. Joel Dial Figueira Jr., Desembargador do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, com a finalidade de discutirem a defesa da aprovação 

do Projeto de Lei nº 6204/2019, que tramita perante o Congresso Nacional e visa 

dispor sobre a desjudicialização da execução civil de título executivo judicial e 

extrajudicial.  

 

 Ainda no mês de dezembro, no dia 10, tomou lugar a 3ª Reuniao Ordinária 

da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos, que contou com a palestra 

do membro efetivo Dr. Rafael Vitelli Depieri, advogado do Colégio Notarial do 

Brasil, que houve por bem dividir, com os demais membros da Comissão, seus 

conhecimentos acerca da “Atividade Notarial e os Serviços da Advocacia”. 

3ª Reunião Ordinária da Comissão de Direito Notaria e Registros Públicos 

 

 No dia 17 de dezembro de 2019, a Dr. Rachel Ximenes e o Dr.. Tiago de 

Lima Almeida participaram do Encontro de Presidentes de Comissões da 

OAB/SP, que deu encerramento as atividades do ano de 2019.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


