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EMENDA ADITIVA Nº____ AO PROJETO DE LEI Nº 113/2021 que 

 

“Acrescenta o Artigo 8.º, renumerando os demais, ao 

Projeto de Lei n.º 113/2021 , que altera a redação da 

Lei n° 3.526, de 29 de dezembro de 1982, para 

promover a reestruturação  das serventias 

extrajudiciais no Estado do Espírito Santo e dá 

outras providências.” 

 

Acrescenta-se o Artigo 8.º, renumerando os demais, ao Projeto de Lei n.º 113/2021, com a 

seguinte redação: 

(...)  

Art. 8° O art. 113 da Lei nº 3.526, de 29 de dezembro de 1982, passa a vigorar acrescido 

dos §§ 1º e 2º, com as seguintes redações: 

 (...) 

§ 1º A decisão administrativa ou judicial que versar sobre a 

cessação da interinidade de serventia extrajudicial ou do foro judicial levará em conta as 

orientações gerais da época em que se iniciou a interinidade, sendo vedado que, com 

base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações 

plenamente constituídas de acordo com a legislação da época. 

 

§ 2º Consideram-se orientações gerais as interpretações e 

especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial 

ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada 

e de amplo conhecimento público. 

 

Palácio Domingos Martins, em 29 de junho de 2021. 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição tem o objetivo de adequar a 

proposição apresentada, referente ao Projeto de Lei nº 113/2021, que "que altera a redação da 

Lei n° 3.526, de 29 de dezembro de 1982, para promover a reestruturação das serventias 

extrajudiciais no Estado do Espírito Santo e dá outras providências”. 

 

Face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares a 

presente proposição, por reconhecerem a importância que ela traduz e assim possamos atingir 

o máximo do interesse público. 
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