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SUBEMENDA ADITIVA A EMENDA 9/2021 AO PROJETO DE LEI Nº 113/2021.  
 

Dê-se a seguinte redação ao §16 do Artigo 5º proposto pela Emenda nº 9 ao Projeto 

de Lei nº 113/2021: 

 

§ 16 Ficam anexadas às atribuições do serviço de registro civil das 

pessoas naturais do 1º Distrito da sede da Comarca de Cachoeiro de 

Itapemirim (CNS 02.134-5) às do serviço de registro civil das pessoas 

naturais e tabelionato de notas do Distrito de Burarama (CNS 02.253-3), 

serventia única denominada serviço de registro civil das pessoas 

naturais e tabelionato de notas do 1º Distrito da sede da Comarca de 

Cachoeiro de Itapemirim, instalada na sede. 

 

 

 

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2021. 

 

 
 

_______________________________________ 
CEL. ALEXANDRE QUINTINO 
DEPUTADO ESTADUAL – PSL 
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JUSTIFICATIVA 
 

O Projeto de Lei n.º 113/2021 tem por objetivo a reestruturação dos serviços das serventias 

extrajudiciais do Espírito Santo, em cumprimento às determinações da Lei Federal n.º 

8.935/1994 e às orientações do Conselho Nacional de Justiça, sendo fundamentado por 

decisão 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, que declarou inconstitucional a 

Resolução n.º 14/2008 exarada pelo TJ/ES que desanexou serviços notariais e registrais de 

várias comarcas e especificamente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.  

O relatório da Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do Deputado Fabricio Gandini, 

acatou a Emenda 9/2021 ao Projeto de Lei n.º 113/2021 que foi apreciado em sessão 

plenária aos 03 de agosto de 2021, tendo sido aprovada por maioria de votos. 

A presente subemenda se fundamenta na necessidade de ficar estabelecido no texto 

normativo que a nova serventia criada será instalada na sede do Município.  
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