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EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 113/2021  

O EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Artigo 1º – O art. 4º, do Projeto de Lei nº 113/2021, passa a dispor do § 14 com a 

seguinte redação: 

“§ 14 – Ficam unificadas as atribuições com seus anexos dos 

serviços do Registro Geral de Imóveis da 1º e 2ª Zonas da 

Comarca de Cariacica (CNS 02.280-6/CNS 16.194-3), que só 

poderão ser divididos, desdobrados ou desanexados quando da 

primeira vacância do atual delegatário aprovado em concurso, 

conforme texto da Lei 10.471/2015.  

 

Artigo 2º - O art. 8º do Projeto de Lei n° 113/2021 passa a ter a seguinte redação, 

renumerando-se os demais: 

Art. 8° Ficam revogados os incisos VIII e IX, bem como suas 

alíneas, do artigo 3º, parágrafo 10 da mesma Lei 10.471/2015.” 

 

Sala das Sessões, 02 de agosto de 2021. 

 

 

Marcos Garcia 

Deputado Estadual - PV 
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JUSTIFICATIVA 
 

 
O Projeto de Lei n.º 113/2021 tem como objetivo a reestruturação dos serviços 
das serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo, em cumprimento às 
determinações da Lei Federal n.º 8.935/94 e às orientações do Conselho 
Nacional de Justiça. 
 
Em vista disto, quadra memorar que a Lei Complementar nº 377/2006, 
autorizou a instalação da Serventia do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica, por 
meio de Resolução. Adveio assim a Resolução n.º 24/2012 do Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo. 
 
Após a instalação do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica, pela 
supracitada resolução, a referida serventia, por estar vaga, foi ofertada no 
edital do concurso público de 2013 para outorga de serventias extrajudiciais do 
Estado do Espírito Santo e só com a Lei 10.471/2015 foram procedidas as 
desacumulações. In verbis: 
 
 

Art. 3º O art. 105 da Lei nº 3.526, de 1982, passa a vigorar acrescido 
do § 10, com a seguinte redação: 
“Art.105. (…) 
(...) 
§ 10. Os serviços anexos de tabelionato de notas, tabelionato de 
protesto de títulos e 

registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas serão 
desacumulados nas serventias das Comarcas indicadas, na seguinte 
forma: 
(...) 
VIII no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica (CNS 02.2806), 
serão desacumulados os serviços de tabelionato de protesto de 
títulos e registro de títulos e documentos e civis das pessoas 
jurídicas, com a criação das seguintes serventias: 
a) 1º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civis das 
Pessoas Jurídicas; 
b) 1º Tabelionato de Protesto de Títulos; 
c) 2º Tabelionato de Protesto de Títulos; 
IX – no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica, instalado e com 
início de suas atividades vinculado à posse de delegatário habilitado 
em concurso público, conforme disposto na Resolução TJES nº 24, 
de 2012, serão desacumulados os serviços anexos do protesto de 
títulos e registro de títulos e documentos e civis das pessoas 
jurídicas, com a criação das seguintes serventias: 
a) 2º Cartório do Registro de Títulos e Documentos e Civil das 
Pessoas Jurídicas; 
b) 3º Tabelionato de Protesto de Títulos; 

 
Ocorre que o ato de ter procedido a divisão em duas serventias e 
posteriormente a instalação, por resolução, padece de inconstitucionalidade 
tendo em vista que o STF reconheceu que qualquer criação, ou 
desdobramento, bem como desanexações de serventias extrajudiciais com 
suas instalações devem ser realizadas por meio de Lei Ordinária. 
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Assim, a divisão e a instalação nunca se efetivaram de forma legal. Desta 
forma, as serventias divididas foram ofertadas no concurso público do edital 
001/2013. 
 
É de se notar que não paira a menor dúvida ao se verificar o texto da Lei 
Complementar nº 377/2006, que por atecnia autorizou a emissão de Resolução 
para dividir a Serventia de forma indevida, criando uma segunda zona. Veja 
bem, a aludida Lei Complementar Estadual não dividiu e nem ao menos criou 
outra serventia, mas sim deixou tal incumbência a futura Resolução. Vejamos: 
 

 
Dá nova redação e acresce parágrafo a dispositivo da Lei n° 3.526, 
de 30/12/1982. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º A alínea “a” do inciso III do § 3° do artigo 105 da Lei n° 3.526, 
de 30/12/1982, passa a vigorar com nova redação, ficando o artigo 
acrescido de mais um parágrafo: 
“Art. 105. (...) 
§ 3º (...) 
III - (...) 
a) obrigatoriamente 01 (um) Cartório de 1° Ofício correspondente à 1ª 
Zona, e atendido o disposto no § 8°, poderá haver um outro Cartório 
de 1° Ofício, correspondente à 2ª Zona, ambos compreendendo o 
registro de imóveis, registro  orrens, direitos reais sobre imóveis, 
penhor, alienação fiduciária, títulos e documentos, protestos e 
registros de pessoas jurídicas; 
(...) 
§ 9° A instalação de mais 01 (um) Cartório do 1° Ofício na Comarca 
de Cariacica será feita por Resolução do Tribunal de Justiça, tendo as 
circunscrições geográficas assim delimitadas: 1ª Zona: BR 262, 
sentido Vitória-Viana, lado esquerdo, compreendendo Campo 
Grande, Jardim América e outros; 2ª Zona: BR 262, sentido Vitória-
Viana, lado direito, compreendendo Cariacica sede e Distritos.” 
Art. 2º O Tribunal de Justiça realizará concurso público para os 
possíveis titulares dos cartórios a serem instalados. 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Palácio da Fonte Grande, em Vitória, 16 de novembro de 2006. 

 
   PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
    Governador do Estado 
 

  

 
Assim, fica claro que a Lei Complementar deixou no condicional a possibilidade 
de existência de duas serventias, mas em momento nenhum efetivou esta 
possibilidade que se deu por Resolução. Vejamos: 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RESOLUÇÃO Nº 024/2012 
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O Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a Resolução nº 001/2009, publicada no Diário da 

Justiça no dia 07 de janeiro de 2009, tornando sem efeito a 

Resolução 008/2008, que autorizava a instalação do segundo 

Cartório do 1º Ofício de Cariacica, resguardando, em abstrato, os 

atos praticados relativamente à esfera jurídica de terceiros; 

CONSIDERANDO a ratificação feita através de Ato Especial da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, da Resolução 001/2009, 

publicada no Diário da Justiça em 20 de janeiro de 2010; 

CONSIDERANDO as atribuições a mim conferidas pela Lei 

Complementar nº 234, de 18 de abril de 2002, com nova redação 

dada pela Lei Complementar nº 364, de 08 de maio de 2006, 

publicada no D.O. de 09 de maio de 2006; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 377/06, acrescentou o 

§ 9º ao artigo 105, da Lei nº 3526/82, autorizando a instalação, por 

meio de Resolução do Tribunal de Justiça, de mais 01 (um) Cartório 

do 1º Ofício no Juízo de Cariacica, Comarca da Capital; 

CONSIDERANDO que, nos termos do § 3º do artigo 236 da 

Constituição Federal, o ingresso na atividade notarial e de registro 

depende de concurso 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; 

CONSIDERANDO que a oferta do Cartório do 1º Ofício, da 2ª Zona 

do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, no Edital do próximo do 

concurso público de provas e títulos de ingresso e remoção nas 

atividades notariais e de registro depende que o mesmo se encontre 

instalado; 

CONSIDERANDO que a Resolução n.º 81, do Conselho Nacional de 

Justiça, que disciplina os concursos públicos de provas e títulos de 

ingresso e remoção na atividade do foro extrajudicial, veda, em seu 

art. 11, expressamente, a oferta de delegações que não tenham 

constado no edital publicado do concurso; 

CONSIDERANDO que o Cartório do 1º Ofício, da 1ª Zona do Juízo de 

Cariacica, Comarca da Capital encontra-se vago, sendo ocupado por 

delegatário interino; 

CONSIDERANDO caber ao Presidente do Tribunal de Justiça, na 

qualidade de Chefe máximo do Poder Judiciário do Estado do Espírito 

Santo, superintender os trabalhos judiciário administrativos; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Declarar instalado mais 01 (um) Cartório do 1º Ofício, da 2ª 

Zona do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, ambos 

compreendendo o registro de imóveis, registro torrens, direitos reais 

sobre imóveis, penhor, alienação fiduciária, títulos e documentos, 
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protestos e registros de pessoas jurídicas, observadas as 

circunscrições geográficas, em consonância com a Lei Complementar 

Estadual nº 377/06, assim delimitadas: “1ª Zona – BR 262, sentido 

Vitória-Viana, lado esquerdo, compreendendo Campo Grande, Jardim 

América e outros; 2ª Zona – BR 262, sentido Vitória-Viana, lado 

direito, compreendendo Cariacica Sede e Distritos”. 

Parágrafo Único – O início das atividades do Serviço instalado no 

caput dar-se-á, exclusivamente, com a posse e assunção de 

delegatário aprovado em concurso público de provas e títulos de 

ingresso ou remoção para o serviço notarial e de registro. 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Vitória, 26 de abril de 2012. 

Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA 

Presidente 

 

É certo que o próprio TJES quando verificou o primeiro equívoco cometido 
anulou o ato que ensejou a instalação do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de 
Cariacica, mas persistiu no equívoco de dispor da matéria conforme resolução 
acima. O que fica claro observando-se o primeiro considerando 
(CONSIDERANDO a Resolução nº 001/2009, publicada no Diário da Justiça 
no dia 07 de janeiro de 2009, tornando sem efeito a Resolução 008/2008, 
que autorizava a instalação do segundo Cartório do 1º Ofício de Cariacica, 
resguardando, em abstrato, os atos praticados relativamente à esfera 
jurídica de terceiros). 
 
 
Desta forma, a Lei nº 10.471/2015, já mencionada e transcrita acima 
prosseguindo no erro e tomando por base a existência da divisão e da 
instalação procedida por Resolução, tratou apenas das desacumulações dos 
anexos das serventias. Tal erro deve ser sanado, uma vez que, como foi 
mencionado o STF em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade já deixou 
claro que tal erro é inadmissível. Vejamos: 
 
 

“SERVENTIAS – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO – 
DESMEMBRAMENTO, DESDOBRAMENTO, EXTINÇÃO, 
ACUMULAÇÃO, DESACUMULAÇÃO, ANEXAÇÃO, 
DESANEXAÇÃO, MODIFICAÇÃO DE ÁREAS TERRITORIAIS – 
RESERVA LEGAL – INOBSERVÂNCIA – LIMINAR DEFERIDA. 
Alterações das serventias, presente os citados fenômenos, 
pressupõe lei em sentido formal e material, não cabendo a 
disciplina mediante resolução do tribunal de justiça” (Medida 
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.657, 
Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 25.4.2012). 
 
“AÇÃO DIRETA. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
CRIAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAS. 
1. A jurisprudência desta corte se firmou no sentido de que a 
criação de serventias extrajudiciais depende de lei formal, não 
podendo ser promovida por resolução de Tribunal de justiça. 2. 
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Procedência do pedido”(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.331, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23.2.2016).   
 

 

Pelo mesmo princípio aduzido na emenda aditiva nº 06/2021 ao Projeto de Lei 

nº 113/2021 de autoria do Deputado Estadual Hudson Leal, que tem como 

norte a inconstitucionalidade, faz-se necessário a unificação das serventias e 

acumulação dos anexos (Cartório do 1º Ofício da 1º Zona de Cariacica com o 

Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica), ambos do Registro Geral de 

Imóveis e seus anexos. 

 

Insta frisar, que só poderão ser divididas, desanexadas, desmembradas e 

instaladas quando da primeira vacância do atual delegatário concursado, 

conforme texto da Lei 10.471/2015. Revogados ficam os incisos VIII e IX, bem 

como suas alíneas, do artigo 3º, parágrafo 10 da mesma Lei nº 10.471/2015. 

Face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares a presente proposição, 

por reconhecerem a importância que ela traduz e assim possamos atingir o 

máximo do interesse público. 

 

Sala de Sessões, 02 de agosto de 2021. 

 

Marcos Garcia 

Deputado Estadual - PV 
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