
   

 
Ofício Conjunto nº 01/2020 
 

Vitória/ES, 12 de maio de 2020. 
 
 
Exmo. Sr. Des. Ney Batista Coutinho 
D.D Corregedor Geral da Justiça 
Av. João Batista Parra, nº 320 – Enseada do Suá 
Vitória – E. Santo – CEP: 29.050-375 
 
 
Assunto: Prazo para cumprimento das determinações contidas no OFÍCIO CIRCULAR 
CGJES 0357050/7006898-47.2019.8.08.0000. 
 
Exmo. Sr. Corregedor, 
 
CONSIDERANDO a competência exclusiva do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços 
notariais e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da Constituição Federal), e que 
compete à Corregedoria Geral da Justiça orientar, normatizar e fiscalizar as atividades das 
serventias extrajudiciais; 
 
CONSIDERANDO os termos do OFÍCIO CIRCULAR CGJES 0357050/7006898-
47.2019.8.08.0000, que determinou aos delegatários do Estado do Espírito Santo que todas as 
contratações sejam realizadas em nome da pessoa física do delegatário, estabelecendo prazo 
de 30 (trinta) dias para reformulação de possíveis situações em desacordo com o citado 
Ofício; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma forma diferenciada para contagem do 
prazo estabelecido, em razão do excepcional estado de emergência em saúde pública 
decretado no Estado do Espírito Santo e das medidas sanitárias e administrativas impostas 
pelo Poder Público para prevenção, controle e contenção de  riscos, danos e agravos 
decorrentes do surto de novo coronavírus (COVID-19), que impõem o funcionando apenas 
das atividades essenciais, ainda assim em regime diferenciado, o que dificulta o atendimento 
do referido comando dessa augusta Corregedoria Geral da Justiça; 
 
CONSIDERANDO a prorrogação até o dia 31 de maio de 2020 da suspensão do curso dos 
prazos dos processos administrativos e judiciais no âmbito do Poder Judiciário Estadual 



   

(Atos Normativos nºs. 64, 68 e 71 da Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo), e dos prazos dos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo 
(Decreto nº 4644-R do Governador do Estado do Espírito Santo), situação que poderá ser 
ampliada até o fim da pandemia; 
 
 
As entidades de classe que representam os Notários e Registradores do Estado do Espírito 
Santo, comparecem à elevada presença de Vossa Excelência, fundadas nas considerações 
expostas acima, para, com o respeito e acatamento devidos, REQUERER seja estabelecido 
que a contagem do prazo para o atendimento das determinações contidas no OFÍCIO 
CIRCULAR CGJES 0357050/7006898-47.2019.8.08.0000 tenha início após o fim da 
pandemia da COVID-19. 
 
Finalizando, renovamos os votos de respeito e consideração, ao mesmo tempo em que nos 
colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Márcio Valory Silveira                                                                        Helvécio Duia Castello 
Presidente SINOREG/ES                                                                Presidente ANOREG/ES  
 
 
Rogério Lugon Valladão                                                                   Rodrigo Reis Cyrino 
Presidente IEPTB/ES                                                                        Presidente CNB/ES 
 
 
Helvécio Duia Castello                                                           Nelisa Galante de Melo Santos 
Presidente ARIES                                                                   Presidente da ARPEN/ES 
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