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Projeto de Lei n.º: 113/2021  

Autor (a): 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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

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. 

 

O Deputado Estadual Theodorico Ferraço apresentou Emenda Substitutiva para 

alterar o § 16 do art. 5º da proposição, também o Deputado estadual Marcelo Santos 

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

 

A procuradora designada apresentou parecer jurídico devidamente 

fundamentado pela constitucionalidade da matéria, posto que a iniciativa privativa do Tribunal 

de Justiça encontra respaldo no art. 96 e 236 ambos da CRFB/1988. 

 

Conforme bem pontuado pela douta procuradora, “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”. 

Em relação às emendas1 apresentadas ambas atendem aos dois requisitos, 

visto que guardam total pertinência com o tema do Projeto de Lei, e não provocam qualquer 

aumento de despesas. 

                                                 
1
 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 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390031003000360037003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 2 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos exarados, com adoção 

das emendas sugeridas. 

 

Vitória 25 de maio de 2021 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

                                                                                                                                                             
importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) guardem afinidade lógica com a proposição 
original (vínculo de pertinência) ADI 3517, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, 
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