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PROPOSTA DE SEGUNDA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL – SEÇÃO PARAÍBA 
 
Os membros da Diretoria do Colégio Notarial do Brasil – Seção Paraíba (CNB/PB) apresentam, nos termos do art. 14 

do Estatuto, a seguinte proposta de Segunda Alteração do Estatuto do Colégio Notarial do Brasil – Seção Paraíba, 

visando às seguintes alterações estatutárias: 

 

1) Acrescer as alíneas “j” e “k” ao artigo 2º do Estatuto, com a seguinte redação: 

“j) zelar para que os serviços notariais e de registro prestados nas serventias extrajudiciais no Estado da Paraíba 

atendam aos princípios da legalidade, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, e obedeçam 

à Constituição, às leis federais e estaduais, e às demais normas aplicáveis às atividades desempenhadas; 

k) denunciar aos órgãos competentes qualquer infração ética, legal e normativa da qual tiver conhecimento.” 

 

2) Alterar o artigo 3º, que passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo 3º - O Colégio Notarial do Brasil – Seção Paraíba terá sua sede na Rua 13 de Maio, nº 815, Sala 07, Centro, em 

João Pessoa/PB, CEP 58.013-072, podendo ser alterada por proposta da Diretoria”. 

 

3) Alterar o artigo 4º, que passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo 4º - Poderão ser associados do Colégio Notarial do Brasil – Seção Paraíba: 

a) como associado permanente, qualquer pessoa física que seja titular, em caráter definitivo, de um Tabelionato de 

Notas regularmente delegado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba; 

b) como associado aderente, qualquer pessoa física que: b.1) responda interinamente por um Tabelionato de Notas 

no Estado da Paraíba, enquanto durar a interinidade; b.2) preste serviços notariais em caráter excepcional ou restrito, 

enquanto for reconhecida essa atribuição notarial excepcional ou restrita pela Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado da Paraíba; 

“Parágrafo primeiro. Não é considerado detentor de delegação notarial em caráter definitivo, para fins de ser 

reconhecido como associado permanente (alínea “a” do caput), o registrador civil de pessoas naturais que não 

titularize um Tabelionato de Notas regularmente delegado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba; 

Parágrafo segundo. O registrador civil de pessoas naturais que não titularize um Tabelionato de Notas regularmente 

delegado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, mas que preste serviços notariais em caráter 

excepcional ou restrito, poderá requerer sua associação na condição de associado aderente (alínea “b” do caput), 

desde que seja aceito pela maioria absoluta dos associados permanentes reunidos em assembleia geral e concordem 

em contribuir financeiramente para a consecução dos objetivos sociais. 

 

4) Alterar o artigo 5º, que passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo 5º - O exercício de qualquer direito inerente à qualidade de associado, inclusive o direito de voto, não será 

permitido àquele que não estiver em dia com as contribuições associativas, não respondendo os associados, nem 

solidária, nem subsidiáriamente, pelas obrigações contraídas pelo Colégio Notarial do Brasil – Seção Paraíba.” 

 

5) Alterar o caput e parágrafo único do artigo 11º, que passarão a ter a seguinte redação: 
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“Artigo 11º - A Assembleia Geral Ordinária será convocada anualmente, na primeira sexta-feira do mês de outubro, 

para exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, do Balanço Geral da Receita e Despesa, e para tratar de 

assuntos de interesse geral; e, a cada três anos, na primeira sexta-feira do mês de setembro, para eleição da Diretoria 

e do Conselho Fiscal. 

Parágrafo único – A Assembleia Geral poderá ser convocada, extraordinariamente, a qualquer tempo, pelo 

Presidente da entidade, ou através de requerimento assinado pela maioria absoluta dos associados permanentes que 

estejam no uso e gozo de seus direitos estatutários.” 

 

6) Alterar o caput do artigo 12º, que passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo 12º - A convocação para a Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será feita com antecedência mínima 

de dez dias, constando dia, hora, local e assuntos a serem discutidos, mediante convocação publicada na página 

institucional do Colégio Notarial do Brasil – Seção Paraíba, devendo a Secretaria Executiva da entidade reforçar a 

convocação através de correspondência eletrônica individual para cada um dos associados, utilizando-se dos canais 

(WhatsApp, E-mail e similares) informados pelos associados, a quem incumbe o dever de mantê-los atualizados. 

 

7) Alterar o caput do artigo 14º, que passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo 14º - A alteração ou reforma deste Estatuto poderá ser proposta pela Diretoria ou pela maioria absoluta dos 

associados permententes, devendo a sugestão de alteração estatutária e a convocação para a respectiva Assembleia 

Geral obedecer ao prazo e à forma previstos no artigo 12º deste Estatuto.” 

 

8)  Alterar o artigo 15º, que passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo 15º - Na Assembleia Geral, o associado permanente terá direito a voz e a voto, enquanto o associado 

aderente terá apenas direito a voz, sem direito a voto. 

Parágrafo primeiro – O associado permanente poderá se fazer representar por outro associado permanente ou por 

tabelião de notas substituto da sua serventia, desde que dotada de autorização expressa com firma reconhecida. 

Parágrafo segundo – O associado aderente não poderá ser representado na Assembleia Geral, uma vez que não 

possui direito a voto.” 

 

9) Alterar o parágrafo primeiro do artigo 16º, que passará a ter a seguinte redação: 

“Parágrafo primeiro – Em caso de impedimento do Presidente, por qualquer motivo, inclusive por eventual conflito 

de interesses, assumirá a presidência dos trabalhos o 1º Vice Presidente; no impedimento deste, o 2º Vice-

Presidente; no impedimento de ambos, algum membro desimpedido da Diretoria.” 

  

João Pessoa, 20 de setembro de 2022. 

 

A Diretoria. 

 


