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EMENDA MODIFICATIVA Nº____/2021 AO PL Nº 113/2021 

Dê-se ao artigo 5º e seus respetivos 

parágrafos a seguinte redação:  

- Dá-se ao artigo 5º e seus respectivos parágrafos do Projeto de Lei 113/2021 passando 

a ter a seguinte redação: 

“Artigo 5º- Art. 5° O art. 106 da Lei no 3.526, de 29 de dezembro de 

1982, passa a vigorar acrescido dos §§ 1o a 18, com as seguintes redações: 

... 

 § 8º Ficam anexadas às atribuições do serviço de registro de títulos e 

documentos e de registro civil das pessoas jurídicas (CNS 15.343-7) da Comarca de 

Anchieta às do serviço de registro de imóveis (CNS 02.279-8). 

§ 9º Ficam anexadas as atribuições do serviço de registro de títulos e 

documentos e de registro civil das pessoas jurídicas (CNS 15.236-3) da Comarca de 

Marechal Floriano às do serviço de registro de imóveis (CNS 02.179-0). 

§ 10 Ficam anexadas as atribuições do serviço de registro de títulos e 

documentos e de registro civil das pessoas jurídicas da Comarca de Pedro Canário (CNS 

15.294-2) às do serviço de registro de imóveis (CNS 02.289-7). 

§ 11 Ficam anexadas as atribuições do serviço de registro de títulos e 

documentos e de registro civil das pessoas jurídicas (CNS 15.337-9) da Comarca de 

Iúna às do serviço de registro de imóveis (CNS 02.275-6). 

§ 12 Ficam anexadas as atribuições do serviço de registro de títulos e 

documentos e de registro civil das pessoas jurídicas das Comarca de Nova Venécia 

(CNS 15.017-7) às do serviço de registro de imóveis (CNS 02.417-4).” 
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Sala das Sessões, 27 de abril de 2021. 

 

 

RENZO VASCONCELOS 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

A presente alteração visa adequar a unificação dos serviços de títulos e 

documentos de pessoas jurídicas aos registros de imóveis das Comarcas mencionadas 

no texto legal, em vez dos tabelionatos de protesto de títulos, suprindo-se patente 

inconformidade com a legislação federal e administrativa, maior adequação a princípios 

jurídicos e administrativos e, por fim, maior eficiência e excelência na prestação do 

serviço público, evitando-se confusões à comunidade usuária dos serviços registrais. 

A necessária alteração dos dispositivos previstos nos §§ 8º à 12º, adequa-se à 

normativa expressa do artigo 44 da Lei 8.935/94, que dispõe: “Art. 44. Verificada a 

absoluta impossibilidade de se prover, através de concurso público, a titularidade de 

serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo 

competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de 

suas atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou àquele localizado 

na sede do respectivo Município ou de Município contíguo.” (grifos nossos) 

Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça, órgão censor da atividade 

administrativa, inclusive de estruturação dos serviços notariais e registrais, editou o 

Provimento 77 e Orientação 7 que, em mesma diretriz da norma federal, prevê: “Art. 3° 

A acumulação do serviço extrajudicial vago recairá preferencialmente em serventia que 

detenha ao menos uma das atribuições a serem acumuladas.” 

Ademais, a adoção de um único critério, não legal, como a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro da atividade dos serviços não é, apenas insuficiente 

para a preservação do texto legal original, como viola princípio da indisponibilidade do 

interesse público, dando margem a ilegalidades como a livre disponibilização da coisa 

pública pelo seu gestor, com base em critérios vários e de ordem exclusivamente 

subjetiva. 

Ressalte-se, a anexação dos serviços registrais ao tabelionato, causam profunda 

estranheza e confusão à comunidade local e usuária dos serviços que, por diversas 
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vezem praticam atos de mesma especialidade, mas tem que dirigir-se a cartórios 

diversos. Explica-se melhor: 

Tanto o Registro de Imóveis como o Registro de Títulos e Documentos, têm, 

genericamente, a função do registro de direitos para sua autenticidade, eficácia, 

constituição e publicidade, portanto comum que o cidadão se dirija ao balcão de um, 

buscando a execução de atos de competência do outro.  

Apenas para ilustrar, o incorporador ou síndico voltam ao registro de imóveis, 

onde já registraram a convenção e regimento interno do empreendimento, para registrar 

a Ata da Assembleia do condomínio que, na verdade, tem que ser registrada no registro 

de títulos e documentos para produzirem seus efeitos, outro cartório.  

Outra confusão, comum, é o registro de garantias móveis e imóveis, sendo 

aquele, em regra, incumbência do RTD e este, função do RI. Em outras palavras, mantê-

los separados pode gerar divergências de competência entre os próprios delegatários do 

serviço, na busca de aferir melhores emolumentos, em prejuízo à população, com a 

prática de atos indevidos e, consequentemente, nulos. 

Por fim, a união dos serviços notariais e registrais por especialidades, atende aos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência do serviço público, insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 

bem como promove, direta e indiretamente, o desenvolvimento urbanístico e econômico 

do município, por ocasião do recolhimento do ISSQN, aliado a uma maior arrecadação 

financeira do próprio Tribunal de Justiça, com significativo incremento do Fundo 

Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ (Lei 

Complementar 219/01). 
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