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PARECER TÉCNICO 

Projeto de Lei nº 113/2021 

Autor: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 

Assunto: 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. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 113/2021, de autoria do Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que tem por finalidade alterar 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 dar outras 

providências. 

Em sua justificativa, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo informa que a proposição tem por escopo reestruturar os serviços das 

serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo, em cumprimento à Meta n.° 11 

e à Orientação n.° 7 da Corregedoria Nacional de Justiça e à Resolução n.° 80, de 

09.06.2009 do Conselho Nacional de Justiça. Destaca que 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. Afirma que o 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no caso do Tribunal do Espírito Santo, 

determinou a reestruturação como condição antecedente ao próximo concurso 

público. Acrescenta que a referida reestruturação não gera impacto orçamentário e 

financeiro para o Poder Judiciário do ES, uma vez que os delegatários das serventias 

extrajudiciais são remunerados através de emolumentos tabelados e pagos exclusiva 
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e diretamente pelos tomadores dos serviços. Afirma, ainda, que a proposição respeita 

os direitos dos atuais delegatários das serventias extrajudiciais. 

A matéria foi protocolada no dia 31.03.2021 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 03.05.2021. A Diretoria de Redação ofereceu estudo de 

técnica legislativa no dia 04.05.2021. Não identificou-se, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL.  

Em 06.04.2021, o Deputado Estadual Theodorico Ferraço apresentou 

Emenda Substitutiva para alterar o 16 do art. 5º da proposição, com a seguinte 

justificativa: 

“Ressalta-se, por relevante, que a medida implementada por 
meio desta emenda previne e organiza a prestação dos serviços extrajudiciais 
em Cachoeiro de Itapemirim, atendendo ao disposto no art. 12 da Lei Federal 
n.º 8.935/941 , bem como ao determinado no art. 44 da Lei Federal n.º 
8.935/942 , permitindo, assim, a correta observância à territorialidade e 
organização da atuação dos serviços de registros civis existentes na sede e 
nos distritos de Cachoeiro de Itapemirim3 , haja vista a extensão territorial do 
município, de modo que cada qual atue nas respectivas circunscrições 
geográficas conforme determinado na Lei Federal. A existência de dois 
registros civis das pessoas naturais no distrito da sede de Cachoeiro de 
Itapemirim sem definição quanto à territorialidade4 se traduziria em grave 
lesão ao princípio da legalidade, razão pela qual a presente emenda é 
extremamente necessária para preservação da ordem jurídica. Nesse 
sentido, a emenda modificativa ora encaminhada atende a realidade local e 
permite a organização da prestação dos serviços em Cachoeiro de 
Itapemirim, uma vez que o art. 12 da Lei Federal n.º 8.935/94 determina aos 
oficiais de registro civil de pessoas naturais a sujeição à circunscrição 
geográfica. Por esta razão, deve o serviço de registro civil das pessoas 
naturais do 1º Distrito da sede da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (CNS 
02.134-5), atualmente vago, ser anexado ao serviço do registro civil das 
pessoas naturais e tabelionato de notas do 2º Distrito da sede da comarca de 
Cachoeiro de Itapemirim (CNS 02.152-7), atualmente provido e competente 
para prestar os serviços de registro civil das pessoas naturais na sede de 
Cachoeiro de Itapemirim. 

Por fim, é importante consignar que a exigência constitucional da 
existência de lei em sentido formal para organizar a prestação dos serviços 
extrajudiciais existe justamente para que seja possível, a partir do processo 
legislativo competente, que o Parlamento faça as intervenções necessárias 
de modo que o princípio da legalidade seja observado.” 

 

Em 04.05.2021, o Deputado estadual Marcelo Santos apresentou mais 

uma Emenda, com o objetivo de alterar a redação do art. 7º do Projeto de Lei. Em 

sua justificativa, o parlamentar argumenta que: 
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A presente emenda tem o objetivo de adequar o Projeto de Lei 
aos mandamentos legais no que concerne à regulamentação da situação 
funcional dos antigos Escreventes Juramentados Concursados de Serventias 
Extrajudiciais. 

(...) Até a presente data, em que pese os Escreventes 
Juramentados Concursados de Serventias Extrajudicial serem regidos pelo 
Regime Estatutário por força de Lei Federal, o Tribunal de Justiça deste 
Estado não regulamentou o enquadramento estatutário destes Servidores. 

Há anos, os Antigos Escreventes Juramentados Concursados de 
Serventias Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado buscam, através 
das entidades representativas da categoria, a regularização da sua situação 
funcional, em especial quanto a sua lotação e remuneração, que atualmente 
não encontram regulamentação em nenhuma legislação do Estado do 
Espírito Santo. 

Ainda, quando do Julgamento de Recurso no Mandado de 
Segurança nº 0000475- 93.2019.8.08.0000 pelo Colegiado do Pleno do 
Tribunal de Justiça deste Estado, na data de 10.06.2020, que deferiu a 
estabilidade funcional destes Servidores, o Exmo. Sr. Dr. Desembargador 
Corregedor Geral de Justiça deste Estado, manifestou sua preocupação 
quanto a inexistência de legislação para regulamentar o tema, estando a 
situação destes Servidores Estatutários, por foça de Lei Federal, sem 
respaldo legal para o seu integral exercício atualmente neste Estado, tendo 
que este o fazer por equiparação. 

(...) Apesar das reuniões, dos pedidos e das indicações 
encaminhadas, a situação dos servidores ainda se mantém, sem que o TJ 
envie propositura assegurando esse direito.  

Desta feita, eis o que objetiva esta propositura: assegurar o 
direito destes servidores, atualmente sem previsão na legislação estadual. 

 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 113/2021 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 
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2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração da proposição é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva alterar 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 dar outras providências. 

Verifica-se a competência legislativa estadual para deflagrar o 

presente procedimento, por se tratar de matéria inteiramente relacionada a 

organização administrativa do Poder Judiciário capixaba. Trata-se da chamada 

competência legislativa remanescente, estabelecida pelo art. 25, § 1º. da 

CRFB/1988, verbis: 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição. 
 
 

Portanto, resta evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 113/2021. 

 
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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Ressalta-se que a matéria não se enquadra no art. 22, XXV da 

CRFB/1988, não havendo, portanto, que se falar em competência legislativa 

privativa da União. Nesse sentido, a jurisprudência do STF: 

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO PARA OUTORGA DO 6º CARTÓRIO 
DE PROTESTOS DE CURITIBA. (...). SEGURANÇA DENEGADA. 1. O 
princípio federativo brasileiro reclama, na sua ótica contemporânea, o 
abandono de qualquer leitura excessivamente inflacionada das 
competências normativas da União (sejam privativas, sejam 
concorrentes), bem como a descoberta de novas searas normativas que 
possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, tudo 
isso em conformidade com o pluralismo político, um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil (CRFB, art. 1º, V) 2. A competência da União 
para legislar sobre registros públicos (CRFB, art. 22, XXV) alcança 
apenas as atividades-fim dos notários e registradores, correspondendo 
ao poder de “criar e extinguir requisitos de validade dos atos jurídicos 
de criação, preservação, modificação, transferência e extinção de 
direitos e obrigações” (Precedente do STF: ADI nº 2.415, rel. Min. Ayres 
Britto, Tribunal Pleno, j. 22/09/2011, DJe-028 de 08-02-2012). 3. Cabe aos 
Estados-membros editar as normas e fixar os critérios para o concurso 
de remoção para outorga de serventia extrajudicial (ex vi do art. 25, §1º, 
CRFB), como, a rigor, já reconhecido pela legislação federal sobre o tema 
(Lei nº 8.935/1994 - art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e 
os critérios para o concurso de remoção). 4. (...) 7. O tempo anterior na 
titularidade do serviço para o qual se realiza o concurso público não pode ser 
utilizado como critério de desempate por violar o princípio da razoabilidade, 
segundo a jurisprudência do STF (Precedente: ADI nº 3.522, rel. Min. Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24/11/2005, DJ 12.05.2006). 8. Destarte, na forma 
da Lei estadual nº 14.594/2004, deve-se adotar o critério de maior tempo de 
serviço público para desempatar o concurso de remoção para a outorga do 6º 
Cartório de Protestos da Capital, exatamente nos termos em que proferido o 
acórdão impugnado do Conselho Nacional de Justiça. 9. Segurança 
denegada. 

(MS 33046, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091  DIVULG 15-05-2015  
PUBLIC 18-05-2015) 

 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, 

da iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos 
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Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 173. 

Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem 

estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da 

separação dos Poderes. 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.4 

Neste prisma, estabelece a CE/1989, em seu art. 63, a possibilidade de 

iniciativa de leis pelo Tribunal de Justiça.. In verbis: 

Art. 63 A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, 
ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os 
requisitos estabelecidos nesta Constituição. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 101, de 15 de julho de .2015.) 

 

A iniciativa privativa do Tribunal de Justiça também é evidenciada pelos 

seguintes dispositivos da CRFB/1988: 

Art. 96. Compete privativamente: 
(...) 
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais 
de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto 
no art. 169: 
(...) 
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 
 
 
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público.           
§ 1º  Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
(...) 
§ 3º  O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique 
vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 
seis meses. 

 

 
3 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
4 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
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Ratificando a competência e a iniciativa para a proposição da matéria, 

merece destaque a jurisprudência do STF: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
RESOLUÇÕES 2, DE 2.6.2008, e 4, de 17.9.2008, DO CONSELHO 
SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE GOIÁS. 
REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS, 
PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL, MEDIANTE 
ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. 
ESTABELECIMENTO DE REGRAS GERAIS E BEM DEFINIDAS, ATÉ 
ENTÃO INEXISTENTES, PARA A REALIZAÇÃO, NO ESTADO DE GOIÁS, 
DE CONCURSOS UNIFICADOS DE PROVIMENTO E REMOÇÃO NA 
ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
ART. 236, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AOS 
PRINCÍPIOS DA CONFORMIDADE FUNCIONAL, DA RESERVA LEGAL, DA 
LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. 1. É constitucional o ato normativo do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que estabelece regras gerais e bem 
definidas para a promoção de concursos púbicos unificados de provimento e 
remoção de serventias vagas naquela unidade da Federação. Também não 
há vício de inconstitucionalidade na decisão de realizar concurso público, 
quando reconhecida a vacância de centenas de serventias extrajudiciais, 
muitas delas ocupadas, já há muitos anos, por respondentes interinos, em 
direta e inaceitável afronta ao disposto no art. 236, § 3º, da Constituição 
Federal. Declaração de constitucionalidade da Resolução 4, de 17.9.2008, do 
Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás. 2. (...) As serventias 
judiciais e extrajudiciais não compõem, portanto, os serviços auxiliares ou 
administrativos dos tribunais. Precedentes: RE 42.998, rel. Min. Nelson 
Hungria, publicado em 17.8.1960; e ADI 865-MC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
de 8.4.1994. 3. A matéria relativa à ordenação das serventias 
extrajudiciais e dos serviços por elas desempenhados está inserida na 
seara da organização judiciária, para a qual se exige, nos termos dos 
arts. 96, II, d, e 125, § 1º, da Constituição Federal, a edição de lei formal 
de iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça. Precedentes: ADI 1.935, 
rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 4.10.2002; ADI 2.350, rel. Min. Maurício 
Corrêa, DJ de 30.4.2004; e ADI 3.773, rel. Min. Menezes Direito, DJe de 
4.9.2009. 4. A despeito da manutenção do número absoluto de cartórios 
existentes nas comarcas envolvidas, todos previamente criados por lei 
estadual, a recombinação de serviços notariais e de registro levada a efeito 
pela Resolução 2/2008, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de 
Goiás, importou não só em novas e excessivas acumulações, como também 
na multiplicação de determinados serviços extrajudiciais e no inequívoco 
surgimento de serventias até então inexistentes. 5. A substancial modificação 
da organização judiciária do Estado de Goiás sem a respectiva edição da 
legislação estadual pertinente violou o disposto no art. 96, II, d, da 
Constituição Federal. (...). 7. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido 
se julga, por unanimidade, procedente em parte. 

(ADI 4140, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado 
em 29/06/2011, DJe-180 DIVULG 19-09-2011 PUBLIC 20-09-2011 EMENT 
VOL-02590-01 PP-00105 RTJ VOL-00222-01 PP-00116) 

 

Passa-se à análise das duas emendas de iniciativa parlamentar 

apresentadas à proposição, sendo uma delas de autoria do Exmo. Deputado 
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Estadual Theodorico Ferraço, e a outra do Exmo. Deputado Estadual Marcelo 

Santos. 

Como se sabe, é possível que haja emenda parlamentar em um projeto 

de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, desde que cumpridos 

dois requisitos: a) haja pertinência temática; b) esta emenda não provoque aumento 

de despesa prevista sem pertencerem aos casos em que há autorização 

constitucional para fazê-lo. Nesse sentido: 

Ementa: Processo constitucional. Ação direta de 
inconstitucionalidade. Lei de iniciativa do Executivo. Emenda parlamentar 
que provoca aumento de despesa. Inconstitucionalidade. 1. Os 
dispositivos impugnados, introduzidos por emenda parlamentar em lei de 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo, introduziram aumento da despesa 
prevista sem pertencerem aos casos em que há autorização 
constitucional para fazê-lo. 2. Ação direta com declaração de procedência 
do pedido. 
(ADI 2810, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado 
em 20/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 
PUBLIC 10-05-2016) 

 
Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do 

Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o 
exercício dessa prerrogativa sua. Não havendo aumento de despesa, o 
Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe 
do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo 
ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do 
projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito 
a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. 
[ADI 546, rel. min. Moreira Alves, j. 11-3-1999, P, DJ de 14-4-2000.] = ADI 
2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011 

 
Lei 7.372/2012 do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a 

fixação do efetivo da polícia militar. Emenda parlamentar a projeto de lei de 
iniciativa exclusiva do chefe do poder executivo. Criação do quadro de oficiais 
veterinários. Distribuição de quadro de assessorias militares dos Poderes 
Judiciário e Legislativo. (...) O desmembramento do Quadro de Oficiais de 
Saúde (QOS) para criação de um Quadro novo e isolado, composto apenas 
por Oficiais Veterinários (QOV), além de desbordar do conteúdo do projeto 
original, viola a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, que é 
aquele que tem iniciativa para propor normas que repercutam sobre o 
regime jurídico dos servidores estaduais, no que se inclui, a 
composição de Quadros de Oficiais da Polícia Militar estadual. (...) O art. 
10 da lei impugnada, no que revogou expressamente o art. 64 da Lei 
Delegada 44/2011, suprimiu dispositivo que regia questões relacionadas às 
funções e atividades internas desempenhadas pelas Assessorias Militares e 
pelo Núcleo de Apoio à Auditoria da justiça Militar, matéria estranha ao 
Projeto de Lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo. Na espécie, 
incide, por simetria, o disposto no art. 61, § 1º, da Constituição. 
[ADI 4.827, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 27-9-2019, P, DJE de 15-10-
2019.] 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390030003500320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=546&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=625271
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=625271
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=751151463


 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 113/2021 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

9 

 

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 
CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO 
PARANÁ (LEI Nº 14.277/2003) – (...) – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUJEIÇÃO, NO CASO, À CLÁUSULA 
CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 125, § 1º, “in fine”) – 
OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO 
LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS POR MEIO DE EMENDAS DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA ESTADUAL À PROPOSTA LEGISLATIVA FORMULADA 
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE, ALÉM DE 
DESCARACTERIZAREM O PROJETO ORIGINAL, NÃO GUARDAM 
RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA (AFINIDADE LÓGICA) COM A 
PROPOSIÇÃO INICIAL – A QUESTÃO DAS EMENDAS 
PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A 
OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE 
INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES 
LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, NO TEMA, PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS 
QUESTIONADOS – AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA 
PARTE REMANESCENTE, JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES 
CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS 
MEMBROS DO PARLAMENTO – O poder de emendar projetos de lei – 
que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se 
como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da 
atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por 
não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das 
leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser 
legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se 
cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva 
de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na 
Constituição da República – as emendas parlamentares (a) não 
importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) 
guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de 
pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, de tais 
restrições, quando do oferecimento das emendas parlamentares, pelos 
Deputados Estaduais. Consequente declaração de inconstitucionalidade 
formal dos preceitos normativos impugnados nesta sede de fiscalização 
normativa abstrata. (...). Doutrina. Precedentes. 
(ADI 3517, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 24-06-2019  
PUBLIC 25-06-2019) 

 

A emenda oferecida pelo Deputado Theodorico Ferraço atende aos dois 

requisitos, visto que guarda total pertinência com o tema do Projeto de Lei, e não 

provoca qualquer aumento de despesas. 

Entendemos ser pertinente questionar a razão de reduzir-se pela metade 

o fornecimento aos cidadãos de serviço público essencial como o registro civil, 

sendo que atualmente o município de Cachoeiro de Itapemirim tem o dobro da 
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população que tinha à época que foi instalada a estrutura hoje vigente (que foi no 

final da década de 1950).  

Parece-nos que, nas cidades onde há maior densidade demográfica, o 

objetivo do projeto de lei foi justamente descentralizar e ampliar a oferta dos 

serviços: em Vitória foram criados mais três registros de imóveis; em Linhares 

criados mais dois registros de imóveis; e em Guarapari mais um tabelionato de 

notas. Esta emenda parece ir na contramão dos objetivos estabelecidos pelo 

Tribunal de Justiça, que estão alinhados com as diretrizes do Conselho Nacional de 

Justiça. Contudo, esta é uma questão exclusiva de mérito da matéria – não 

cabendo, portando, a esta Procuradora o juízo de delibação sobre o tema. 

A emenda apresentada pelo Deputado Marcelo Santos também atende 

aos dois requisitos constitucionais, pois não gera despesas e o escrevente 

juramentado é funcionário das serventias extrajudiciais, cuja reestruturação é tema 

do projeto de lei. 

Portanto, não há que se falar em vício de iniciativa nas emendas 

propostas.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo, a 

iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para apresentar o 

presente Projeto de Lei e a iniciativa parlamentar para apresentar as emendas 

propostas, não há que se falar em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou 

em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei nº 113/2021 não pretende emendar a Constituição 

Estadual, nem se amolda às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da 

CE/19895, que traz as hipóteses reservadas à lei complementar. Como a proposição 

 
5 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 
sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 

Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 
II - lei de organização judiciária; 

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 
V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 
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altera outra lei ordinária, pelo princípio da simetria das formas, deve a matéria ser 

objeto de lei ordinária, sendo constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1486 do Regimento Interno da 

ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

urgência, nos termos do art. 2217, observado o disposto no art. 2238 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 1949 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l10, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II11 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição. 

 
VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 

VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 
IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
6 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 
III - especial. 
7 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 
II - por líder; 

III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 
IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
8 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
9 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 
dos Deputados. 
10 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 
II - nominal; 
11 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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2.2. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

A CRFB/1988, em seus arts. 96 e 236, assim estabelece: 

Art. 96. Compete privativamente: 
(...) 
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais 
de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto 
no art. 169: 
(...) 
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 
 
 
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público.           
§ 1º  Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
(...) 
§ 3º  O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique 
vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 
seis meses. 
 
 

A proposição é compatível com os textos das Constituições Federal ou 

Estadual, não havendo que se falar, assim, em ofensa a quaisquer princípios, 

direitos e garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, e está de 

acordo com os princípios norteadores da Administração Pública, estabelecidos pelo 

art. 32 da CE/1989. 

Como se trata de matéria atinente a reestruturação de serventias 

extrajudiciais no ES, não ocorre violação a Direitos Humanos previstos nas 

Constituições Federal ou Estadual. 

Assim, o Projeto de Lei no. 113/2021 está de acordo com as regras e 

princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo materialmente 

constitucional. 
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2.3. Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 12 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de 

Lei está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais 

Superiores. Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada, desde que com a 

emenda sugerida. 

Feitas essas considerações, conclui-se que o projeto de lei não afronta a 

legislação federal ou estadual, ao contrário, atende a todos os preceitos.  

2.4. Técnica Legislativa 

Analisemos se a proposição atende ao que estabelece a Lei 

Complementar no. 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e 

a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da 

Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos. 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final. 

Cumpridas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998 (“o primeiro artigo do 

texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação”) e do art. 11, III, “c”, 

(nos parágrafos devem ser expressos “os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida”).  

 
12 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 
agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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Foram respeitadas as regras do art. 11, I, pois as disposições normativas 

foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, para obtenção de clareza, 

foram usadas as palavras e as expressões em seu sentido comum e frases curtas e 

concisas, foram construídas as orações na ordem direta, evitando-se preciosismo, 

neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal 

em todo o texto das normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao 

futuro simples do presente, e foram usados os recursos de pontuação de forma 

judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Sobre a vigência da lei, apesar de estar indicada de maneira expressa, a 

previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação (art. 8º) encontra 

óbice no que determina o art. 8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 95/98, pois 

não contempla prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento.13 

Como a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" deve ser 

reservada apenas para as leis de pequena repercussão, recomenda-se, a fim de 

possibilitar o amplo conhecimento da norma, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

da data de sua publicação para a entrada em vigor, motivo pelo qual, com 

fundamento nos arts. 167, §3º e 170, ambos do Regimento Interno da ALES 

(Resolução no. 2.700/2009), sugere-se a adoção de emenda nos termos 

recomendados na conclusão deste parecer para adequar a vigência. 

Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/1998, que rege 

a redação dos atos normativos. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei no. 

113/2021, de autoria do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 

 
13 Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha 

amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 
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bem como das duas emendas apresentadas, respectivamente, pelos Deputados 

Estaduais Theodorico Ferraço e Marcelo Santos. 

Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 113/2021: 

- O art. 8º do Projeto de Lei no. 113/2021 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da 
data de sua publicação oficial.  

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 18 de maio de 2021. 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390030003500320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2021-05-19T09:42:48-0300




