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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI Nº 113/2021. 
 
 

ALTERA O § 16, DO ARTIGO 5º, DO PROJETO DE LEI Nº 
113/2021, QUE “DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO À 
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.” 

 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
 
 
Art. 1º. – O § 16, do artigo 5º, do Projeto de Lei nº 113/2021, que “Dispõe sobre alteração à 
redação da Lei nº 3.526, de 29 de dezembro de 1982, para promover a reestruturação das 
serventias extrajudiciais no Estado do Espírito Santo e dá outras providências”, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

§ 16 - Ficam anexadas as 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 tabelionato de notas do 2º Distrito (CNS 02.152-7).  
 

 
Sala das Sessões, 05 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei n.º 113/2021 tem como escopo 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 manifestações do Conselho Nacional de Justiça. 

 

Ressalta-se, por relevante, que a medida implementada por meio desta emenda previne e organiza 

a prestação dos serviços extrajudiciais em Cachoeiro de Itapemirim, atendendo ao disposto no art. 

12 da Lei Federal n.º 8.935/94
1
, bem como ao determinado no art. 44 da Lei Federal n.º 

8.935/94
2
,  permitindo, assim, a correta observância à territorialidade e organização da atuação 

dos serviços de registros civis existentes na sede e nos distritos de Cachoeiro de Itapemirim
3
, haja 

vista a extensão territorial do município, de modo que cada qual atue nas respectivas 

circunscrições geográficas conforme determinado na Lei Federal. A existência de dois registros 

civis das pessoas naturais no distrito da sede de Cachoeiro de Itapemirim sem definição quanto à 

territorialidade
4
 se traduziria em grave lesão ao princípio da legalidade, razão pela qual a presente 

emenda é extremamente necessária para preservação da ordem jurídica. 

 

Nesse sentido, a emenda modificativa ora encaminhada atende a realidade local e permite a 

organização da prestação dos serviços em Cachoeiro de Itapemirim, uma vez que o art. 12 da Lei 

Federal n.º 8.935/94 determina aos oficiais de registro civil de pessoas naturais a sujeição à 

circunscrição geográfica. Por esta razão, deve o serviço de registro civil das pessoas naturais do 

1º Distrito da sede da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (CNS 02.134-5), atualmente vago, 

ser anexado ao serviço do registro civil das pessoas naturais e tabelionato de notas do 2º Distrito 

da sede da comarca de Cachoeiro de Itapemirim (CNS 02.152-7), atualmente provido e 

competente para prestar os serviços de registro civil das pessoas naturais na sede de Cachoeiro de 

Itapemirim. 

                                                 
1
Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de 

interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são 
incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas 
naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. 

2
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. 
§ 2º Em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador civil das pessoas naturais. 
§ 3º Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do respectivo Estado, cada sede distrital disporá no mínimo de 
um registrador civil das pessoas naturais. 

3
Os registros civis de pessoas naturais ativos e em pleno funcionamento com atribuição de atuação nos distritos de Gironda (CNS 

02.154-3), Vargem Grande de Soturno (CNS 02.151-9), São Vicente (CNS 02.182-4), Itaoca (CNS  02.159-2), Burarama (CNS 
02.253-3), Corrego dos Monos (CNS 02.239-2) e Gruta (CNS 02.270-7). https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?# . 
Consulta realizada ao Portal “Justiça Aberta” do Conselho Nacional de Justiça. 

4
O Supremo Tribunal Federal na ADI 5681/ES, declarou a inconstitucionalidade da Resolução n.º 14/2008 do TJ/ES, com eficácia ex 

nunc, razão pela qual, após a modulação de efeitos determinada na decisão, deixa de existir divisão territorial na sede de 
Cachoeiro de Itapemirim, tornando-se necessário o ajuste feito na presente emenda, que atribui a anexação ao serviço de 
mesma natureza da sede do respectivo Município. http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5157583 . 
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Por fim, é importante consignar que a exigência constitucional da existência de lei em sentido 

formal para organizar a prestação dos serviços extrajudiciais existe justamente para que seja 

possível, a partir do processo legislativo competente, que o Parlamento faça as intervenções 

necessárias de modo que o princípio da legalidade seja observado. 

 

Certo do apoio dos demais parlamentares, contamos com a aprovação desta emenda. 

 

 

Sala das Sessões, 05 de abril de 2021.  

 

 

 
   

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual – Democratas  
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