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                                  EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente projeto de lei, que ora é submetido à apreciação desta augusta
Casa  Legislativa,  tem  por  escopo  reestruturar  os  serviços  das  serventias
extrajudiciais  do Estado do Espírito Santo,  em cumprimento à Meta n.°  111 e  à
Orientação n.° 72 da Corregedoria Nacional de Justiça e à Resolução n.° 803,  de
09.09.2009 do Conselho Nacional de Justiça.

É  preciso  destacar  que  a  necessidade  de  reestruturação  se  faz  presente
periódica e permanentemente, em razão da evolução demográfica, do crescimento
da renda per capita, do aumento ou da redução do volume de receita arrecadada, do
aumento ou da redução do volume dos atos praticados e do perfil socioeconômico
das localidades às quais se destinam as serventias, nos termos do art.  38 da Lei
Federal n.° 8.935/94.4

Esses  indicadores  revelam  potencialmente  a  necessidade  de  ampliar  ou
reduzir  a  atividade  extrajudicial  em  determinadas  localidades,  mediante  o
estabelecimento de tendências, de acordo com a demanda e o volume do serviço. O
resultado  financeiro  de  uma  serventia  é  atrelado  ao  desempenho econômico.  O
crescimento da economia, a construção de novos empreendimentos imobiliários, a
inadimplência no comércio, a realização de novos negócios, o aumento da renda
per capita são fatores que influenciam a arrecadação da serventia.

Nesse  sentido,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  -  CNJ  -  recomenda  a
reestruturação periódica. E, no caso do Tribunal do Espírito Santo, determinou a
reestruturação  como  condição  antecedente  ao  próximo  concurso  público.  Nesse
sentido:

...diante dos fatos apresentados, deve a Corregedoria Nacional
acompanhar  a  reestruturação  prévia  das  serventias
extrajudiciais, que é essencial para que o próximo concurso seja
exitoso  e  termine  no  prazo  estabelecido  no  seu  futuro
cronograma,  evitando-se  a  repetição  dos  problemas  que
ocorreram nos últimos dois concursos que não se encerraram
completamente  até  apresente  data,  apesar  dos  vários  anos

1 Dispõe sobre o desenvolvimento de estudo para reestruturação dos serviços extrajudiciais.

2 Dispõe sobre a reestruturação periódica das serventias extrajudiciais vagas.

3 Declara  a  vacância  dos  serviços  notariais  e  de  registro  ocupados  em  desacordo  com  as  normas
constitucionais  pertinentes  à  matéria,  estabelecendo  regras  para  a  preservação  da  ampla  defesa  dos
interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que
serão submetidas a concurso público.

4 Art. 38.O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez,
qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos
de  adequada  e  melhor  prestação  desses  serviços,  observados,  também,  critérios  populacionais  e
socioeconômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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transcorridos, devidos aos intermináveis incidentes surgidos5.

Postas as razões de ordem prática e de ordem institucional para o presente
projeto de lei, passa-se a tecer considerações sobre o seu conteúdo normativo.

O  artigo  1°  dispõe  sobre  alterações  na  Lei  n°  3.526/1982  e  sobre
desdobramentos,  desmembramentos,  extinções  e  anexações  de  serventias
extrajudiciais do Estado do Espírito Santo, em conformidade às legislações federal e
estadual. 

O  artigo  2°  esclarece,  para  os  efeitos  desta  lei,  os  conceitos  de
desmembramento, desdobramento, anexação e desativação de serviços de registro e
ou de notas atribuídos às serventias extrajudiciais capixabas.

Embora  não  exista  distinção  jurídica  uniforme entre  desmembramento  e
desdobramento, existindo variação nas legislações estaduais6, para os efeitos desta
lei, desmembramento "vem a ser a nova divisão territorial da jurisdição sobre um
município ou distrito, com a criação de novas serventias registrais"7.  No mesmo
sentido, o desmembramento "resulta de nova divisão territorial da jurisdição sobre
um município ou distrito, para que no mesmo espaço territorial passe a funcionar
duas ou  mais  serventias"8.  Desdobramento,  por sua vez,  refere-se à criação "de
nova serventia da mesma espécie, na comarca"9. No mesmo sentido, é o conceito de
Walter  Ceneviva10,  para  quem  desdobramento  ocorre  quando  "cria-se  nova
serventia da mesma espécie na comarca".

Anexação, por sua vez, refere-se à:

… fusão de uma serventia vaga com outra existente, ainda que de
atribuições distintas,  de natureza  notarial  ou registral,  quando se
demonstre  economicamente  inviável  a  existência  de  serventias
separadas, especialmente, em cartórios situados em municípios do

5 Trecho do relatório do Conselho Nacional de Justiça sobre a inspeção realizada no Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo no período de 18 a 22 de fevereiro de 2019.

6 ROCHA, Túlio Sobral Martins e.  Lei  de Registros Públicos  Anotada: Parte Geral e Registro Civil  de
Pessoas Naturais. Brasília: Thesaurus, 2007, p. 28.

7 RMS 54.099/PE, Rei. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 
30/06/2017.

8 DEBS,  Martha El.  Legislação Notarial e  de Registros Públicos comentadas:  doutrina, jurisprudência  e
questões de concurso. 3ª ed. Rev. Atual. Salvador: Juspodium, 2018, p. 1833.

9 DEBS,  Martha El.  Legislação Notarial e  de Registros Públicos comentadas:  doutrina, jurisprudência  e
questões de concurso. 3ª ed. Rev. Atual. Salvador: Juspodium, 2018, p. 1840

10 CENEVIVA, Walter. Lei dos Notórios e dos Registradores Comentada (Lei n. 8.935/94). 63 ed. Rev.
Atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 213.
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interior e distritos que não possuam volume de serviços e receita
suficientes para a manutenção da serventia.11

E, por fim, para os efeitos desta lei, desativação é "a cessação da operação
das  atribuições  da serventia considerada inviável  economicamente,  em razão  do
volume  dos  serviços  ou  da  receita  e  consideradas  as  peculiaridades  locais,
anexando suas  atribuições,  conforme  o  caso,  ao  serviço  da  mesma  natureza  do
distrito  mais  próximo  ou  ao  distrito  da  sede  do  respectivo  Município,  ou
restabelecendo a anexação de suas atribuições à serventia da qual fora desanexada”.

Ultrapassados os aspectos conceituais, o projeto de lei traz, em seu artigo
3°,  que  os  desdobramentos  e  desmembramentos  de  serventias  extrajudiciais,
sistematizados  no  Anexo  I  da  presente  lei,  alcançam  serviços  notariais  e  ou
registrais que estejam fora do ponto de equilíbrio máximo e mínimo da viabilidade
econômica, observados os critérios econômicos e sociais da localidade.

Em  seu  artigo  4º,  restam  desdobradas  as  atribuições  do  serviço  de
Tabelionato de Notas anexas ao do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
e Tabelionato de Guarapari, unidade sede (02.272-3), procedendo-se à criação do
serviço do 4º Tabelionato de Notas.

Outrossim, são desmembradas, na Comarca de Linhares,  as atribuições do
11 DEBS, Martha El. Legislação Notarial e de Registros Públicos comentadas: doutrina, jurisprudência e
questões de concurso. 3ª ed. Rev. Atual. Salvador. Juspodium, 2018, p. 1833.

ANTES DA REESTRUTURAÇÃO

Juízo/Comarca Unidade Serviço CNS Média Mensal de
Emolumentos 

Despesa média
mensal

Proposta de
desdobramento

Guarapari
Registro Civil e
Tabelionato da

Sede

RCPN +
TN 02.272-3

RCPN – R$
44.431,87 

R$ 126.768,42 Desdobramento do
serviço de tabelionato
de notas, para criação
do 4º Tabelionato de

Notas.
TN – R$ 

259.334,06 

APÓS À REESTRUTURAÇÃO
DADOS DA SERVENTIA SITUAÇÃO

Juízo/Comarca Unidade Serviço CNS Média Mensal
de

Emolumentos

Despesa Média
Mensal

Saldo de
Lucro

Como
reestruturar?

GUARAPARI REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DA

SEDE 

RCPN+TN 02.272-3 R$ 174.098,91 R$ 91.760,87 R$
82.338,04

Cartório
desdobrado

GUARAPARI 4º TABELIONATO DE
NOTAS

TN S/N R$ 129.667,03  R$ 41.506,25 R$
88.160,78

Cartório criado
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serviço de registro de imóveis do Cartório do 1º Ofício (CNS 02.139-4), doravante
denominado Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona, e criados o serviço de registro de
imóveis do 1º Ofício da 2ª Zona, doravante denominado Cartório do 1º Ofício de
Registro de Imóveis da 2ª Zona, e o de registro de imóveis da 3ª Zona, doravante
denominado Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis da 3ª Zona.

E na Comarca da Capital, juízo de Vitória, são desmembradas as atribuições
do serviço de registro de imóveis do Cartório do 1º Ofício da 3ª Zona (CNS 02.178-
2) e criados o serviço de registro de imóveis do 1º Ofício da 4ª Zona, doravante
denominado Cartório de 1º Ofício da 4ª Zona, o de registro de imóveis do 1º Ofício
da 5ª Zona, doravante denominado Cartório de 1º Ofício da 5a Zona e o de registro
de imóveis do 1º Ofício da 6ª Zona, doravante denominado Cartório de 1º Oficio da
6ª Zona.

ANTES DA REESTRUTURAÇÃO

Juízo/Comarca Unidade Serviço CNS Média Mensal de
Emolumentos

Despesa média
mensal

Proposta de
desmembramento

Vitória RGI 3ª Zona RGI 02.178-2 R$ 741.486,12 

R$
145.366,08

Ficam criadas 3 (três) novas 
zonas, para que no mesmo 
espaço territorial da 
serventia de origem passem a
funcionar 4 (quatro) 
serventias para a mesma 
especialidade do serviço 
registral preexistente.

Linhares 1º Ofício
      RGI

02.139-4 R$ 476.888,66 

R$
124.493,17

Ficam criadas 2 (duas) novas
zonas, para que no mesmo 
espaço territorial da 
serventia de origem passem a
funcionar 3 (três) serventias 
para a mesma especialidade 
do serviço registral 
preexistente.

APÓS REESTRUTURAÇÃO
Juízo/Comarca Unidade Serviço CNS Média Mensal de

Emolumentos
Despesa Média

Mensal
Como reestruturar?

VITÓRIA RGI 3ª Zona RGI 02.178-2 R$ 171.275,51 R$ 43.211,67 Cartório desmembrado

VITÓRIA
RGI 4ª Zona

RGI S/N R$ 141.378,72 R$ 43.211,67 Cartório criado

VITÓRIA
RGI 5ª Zona

RGI S/N R$ 150.568,68 R$ 43.211,67 Cartório criado

VITÓRIA
RGI 6ª Zona

RGI S/N R$ 198.210,15 R$ 43.211,67 Cartório criado

LINHARES 1º Ofício da 1ª
Zona RGI 02.139-4 R$ 157.345,03 R$ 49.723,80 Cartório desmembrado

LINHARES
1º Ofício da 2ª

Zona

RGI S/N R$ 191.572,58  R$ 49.723,80 Cartório criado

LINHARES
1º Ofício da 3ª

Zona

RGI S/N R$ 185.287,84 R$ 49.723,80 Cartório criado
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O seu artigo 5º acresce ao art. 106 da Lei nº 3.526, de 29 de dezembro de
1982,  os  §§  1º  a  18,  regulando  a  desativação  da  operação  das  serventias
consideradas inviáveis economicamente, em razão do volume dos serviços ou da
receita  e  consideradas  as  peculiaridades  locais,   anexando suas  atribuições,
conforme o caso, ao serviço da mesma natureza do distrito mais próximo ou ao
distrito da  sede do  respectivo Município,  ou restabelecendo a anexação  de suas
atribuições à serventia da qual fora desanexada. 

As  circunscrições  territoriais  das  serventias  desmembradas  foram
delimitadas,  levando em conta a quantidade de imóveis existentes no município, a
área, a qualidade e o volume dos serviços executados no atendimento à população,
de modo a manter a viabilidade econômico-financeira de cada zona registral criada,
descrito no Anexo II.

Considerando que as serventias extrajudiciais, objeto de desmembramentos
e desdobramento estão vagas, sem titular, não há necessidade de conferir direito de
opção previsto no art. 29, inc. I, da Lei n.° 8.935/1994.

Ressalte-se  que  para  todas  as  hipóteses  previstas   de  desdobramento,
desmembramento, anexação e desativação o estudo de viabilidade econômica e a
reestruturação  da  organização  extrajudicial  são  uma  absoluta  exigência.  Na
orientação normativa n.° 7ª da Corregedoria Nacional de Justiça, estabelece-se que
"a serventia vaga há mais de 5 (cinco) anos e que já foi  oferecida em concurso
público de provas e títulos para provimento originário ou remoção, sem que algum
candidato tenha efetivamente entrado em exercício, deverá ser, obrigatoriamente,
objeto de reestruturação". 

Pelas  razões  expostas,  submeto  este  Projeto  de  Lei  ao  crivo  de  Vossas
Excelências, na confiança e na absoluta juridicidade de sua aprovação.

RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo


