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PROJETO DE LEI Nº 113/2021 

AUTOR(A): Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 

EMENTA: 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. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 113/2021, de iniciativa do(a) Exmo(a). Sr(a). 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, encaminhado a esta 

Procuradoria Geral para análise, em atendimento ao disposto no art. 121 do Regimento 

Interno (Resolução Nº 2.700/2009).  

Realizada a distribuição, a Sra. Procuradora designada ofereceu Parecer 

Técnico a respeito da matéria (fls. 43/57), em conformidade ao artigo 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar nº 287/04, e ao art. 16 do Ato da Mesa Nº 964/2018. A seguir, o Sr. 

Coordenador da Setorial apresentou opinativo referente à proposição (fls. 60/61), com 

fulcro no art. 10, inciso I, do Ato da Mesa Nº 964/2018. 

Ressaltamos que, supervenientemente à elaboração do parecer e do 

opinativo, foram apresentadas as Emendas Nº 02/2021 e 03/2021, de autoria do Exmo. 

Deputado Bruno Lamas. Quanto a tais proposições acessórias, verifica-se que Emenda 

Nº 03/2021 atende às condições e limitações impostas ao poder de emenda 

parlamentar, uma vez que guarda pertinência com o tema da proposição legislativa, e 

não provoca aumento de despesas, restringindo-se a fixar determinado padrão de 

qualidade do serviço público em relação aos usuários, em consonância ao que prevê o 

art. 4º da Lei Federal Nº 8.935/941.  

Por outro lado, é certo que o teor da Emenda Nº 02/2021 extrapola as 

referidas condições, visto que, ao estabelecer nova hipótese de isenção tributária a 

despesas cartorárias referentes ao registro e alterações estatutárias de Conselhos 

Escolares, acarreta evidente aumento de despesas, além de afrontar os requisitos 

                                                 
1
 Art. 4º Os serviços notariais e de registro serão prestados, de modo eficiente e adequado, em dias e horários 

estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que 

ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. 
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previstos no art. 14 da Lei Complementar Nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Além disso, destaca-se que a criação de nova hipótese de isenção tributária não 

guarda pertinência ao tema da proposição principal, que se limita a disciplinar as 

hipóteses de desdobramento, desmembramento, anexação e desativação de 

serventias extrajudiciais. 

Em conclusão, nos termos do que prevê o art. 8º, inciso XVI, da Lei 

Complementar Nº 287/2004, acolho as conclusões do Parecer Técnico e do opinativo 

da Coordenação da Setorial, com base nos fundamentos apresentados, e opino 

conclusivamente no sentido da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 113/2021, bem como da Emenda Modificativa Nº 

01/2021, da Emenda Nº 01/2021 e da Emenda Nº 03/2021, apresentadas, 

respectivamente, pelos Exmos. Deputados Estaduais Theodorico Ferraço, Marcelo 

Santos e Bruno Lamas, e no sentido da inconstitucionalidade da Emenda Nº 02/2021, 

de autoria do Exmo. Deputado Bruno Lamas. Por fim, opina-se pela adoção da 

emenda consignada pela Sra. Procuradora no bojo do referido parecer, relativa ao art. 

8º da proposição principal. 

Em 22/06/2021. 

Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 
Procurador Geral  
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