
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

GABINETE DO DEPUTADO HUDSON LEAL

EMENDA ADITIVA Nº  6/2021 AO PROJETO DE LEI Nº 113/2021

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:

Artigo 1º - O art. 4º, do Projeto de Lei nº 113/2021, passa a dispor do §14 com a
seguinte redação:

§ 14 – Ficam anexadas as atribuições do serviço do Registro Geral de
Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (CNS 02.297-0) às
do Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas (CNS
15.051-6).

Sala das Sessões, 02 de julho de 2021.
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei n.º 113/2021 tem como objetivo a reestruturação dos serviços das
serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo, em cumprimento às
determinações da Lei Federal n.º 8.935/94 e às orientações do Conselho Nacional
de Justiça.

Em vista disto, quadra memorar que a Resolução n.º 14/2008 do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo desanexou os serviços de registro civil, de registro de
imóveis e de tabelionato do cartório de Registro Civil e Tabelionato 1º Distrito Sede
e do cartório do 1º Ofício, ambos da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em que
pese os respectivos delegatários terem assumido a outorga das serventias pelo
Concurso Público regido pelo Edital 01/2006.

Esta Resolução foi declarada inconstitucional por Acórdão do Supremo Tribunal
Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.681/ES, em Sessão
Virtual de 13/11/2020 a 20/11/2020. Na oportunidade, a Suprema Corte deliberou a
concessão de prazo razoável (doze meses) para eventual edição de lei que
discipline a matéria versada pela Resolução tornada inconstitucional, relativa às
serventias extrajudiciais.

Portanto, mister que seja determinado por lei a anexação das atribuições dos
serviços do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Cachoeiro de
Itapemirim (CNS 02.297-0) às do Registro de Títulos e Documentos e Civis das
Pessoas Jurídicas (CNS 15.051-6), para o fim de cumprir com o decidido na ADI
5.681/ES pelo Plenário do STF.

Outrossim, a anexação dos serviços acima indicados está em consonância com a
Resolução n.º 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu artigo 7º,
§2º, “c”, dispõe que: “nas Comarcas que não comportem uma unidade para cada
uma das especialidades, os serviços serão organizados de modo que os
tabelionatos (tabeliães de notas e tabeliães de protestos) sejam acumulados em
uma ou mais unidades; enquanto os serviços de registro (imóveis, títulos e
documentos, civil de pessoa natural e civil das pessoas jurídicas, e os outros
previstos na lei) componham uma ou mais unidades diversas daquelas notariais”.

Ademais, é relevante destacar que a presente anexação se justifica no aspecto da
viabilidade econômica, uma vez que o Cartório de Registro de Títulos e
Documentos Civis das Pessoas Jurídicas de Cachoeiro é o segundo menos
rentável da Sede de Cachoeiro de Itapemirim, sendo menos rentável, inclusive,
que cartórios dos Distritos, conforme parâmetros existentes na Corregedoria Geral
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de Justiça do PJES. Dessa forma, a adequação é necessária para restabelecer a
autonomia financeira da serventia, como orienta o CNJ, e para atender ao
disposto nos artigos 38 e 44 da Lei Federal n.º 8.935/94.

Além disso, a anexação dos serviços de registro geral de imóveis ao de registro de
títulos e documentos civis das pessoas jurídicas tem importância social, na medida
em que garantirá a prestação dos citados serviços de forma adequada e
especializada à população e permitirá que a serventia acompanhe os avanços
tecnológicos e tenha condições de realizar os investimentos necessários, em
observância às atribuições dadas aos Oficiais de Registros pelo artigo 12 da Lei
Federal n.º 8.935/94.

Assim, considerando (i) que a anterior desacumulação de serviços foi feita por
meio ato declarado inconstitucional pelo STF; (ii) as orientações do CNJ sobre a
matéria e (iii) os aspectos financeiros e sociais envolvidos, faz-se necessária a
anexação das atribuições dos do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona da
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (CNS 02.297-0), atualmente ocupado por
interino sem concurso público, às do Registro de Títulos e Documentos e Civis das
Pessoas Jurídicas (CNS 15.051-6), fazendo valer a outorga das serventias
conferidas pelo Edital 01/2006.
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