
Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a) de Direito de Registros Públicos da Comarca de ..., 
Corregedor(a) Permanente das Serventias Extrajudiciais. 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Prazo para cumprimento das determinações contidas no OFÍCIO CIRCULAR 
CGJES 0357050/7006898-47.2019.8.08.0000. 
 

NOME DO DELEGATÁRIO, (qualificação), considerando o inteiro teor do Ofício Circular 
em evidencia, disponibilizado no DJES do dia 24 de abril de 2020, uma sexta-feira, vem à 
elevada presença de Vossa Excelência, com o respeito e acatamento devidos, com a finalidade 
de expor e comunicar o que se seguem abaixo: 

 
Através do Ofício Circular CGJES nº 0357050/7006898-47.2019.8.08.0000, o Douto 
Corregedor Geral da Justiça determinou aos delegatários do Estado do Espírito Santo que todas 
as contratações do serviço sejam realizadas em nome da pessoa física do delegatário, 
estabelecendo prazo de 30 (trinta) dias para possíveis reformulações dos contratos que estejam 
em desacordo com o citado Ofício, devendo as mesmas serem comunicadas ao Juiz de 
Registros Públicos competente, enviando-lhe cópia do respectivo instrumento, se for o caso, 
via malote digital. 
 
Ocorre que, as Entidades de Classe que representam os Notários e Registradores do Estado do 
Espírito Santo, protocolizaram na Corregedoria Geral da Justiça – CGJES o Ofício Conjunto 
anexo (Doc.01), tombado sob o nº 0411050 (SEI), ainda pendente de decisão, cuja finalidade 
foi requerer que a contagem do prazo para o atendimento das determinações contidas no 
mencionado Ofício Circular tenha início após o fim da pandemia da COVID-19. 
 
A razão de pedir das Entidades de Classe para se estabelecer uma forma diferenciada para 
contagem do prazo está amparada nos seguintes pontos: 

(i) por causa do excepcional estado de emergência em saúde pública, as medidas 
impostas pelo Poder Público impõem o funcionando apenas das atividades 
essenciais, ainda assim em regime diferenciado, o que dificulta e/ou impede 
o atendimento do referido comando da augusta Corregedoria Geral da Justiça 
junto a diversas empresas públicas e privadas, fornecedoras de bens e 
serviços; 



(ii)  (ii) os prazos dos processos administrativos e judiciais no âmbito do Poder 
Judiciário Estadual estão suspensos até o dia 31 de maio de 2020 (Atos 
Normativos nºs. 64, 68 e 71 da Presidência do E. Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo), podendo haver prorrogação até o final da pandemia 
da COVID-19. 

 
Pelo exposto, em razão das relevantes considerações contidas no pedido protocolizado na 
CGJES pelas Entidades de Classe, ainda pendente de apreciação, sirvo-me do presente 
expediente para comunicar esse fato a Vossa Excelência e informar que este delegatário está 
aguardando decisão da CGJES para cumprimento das obrigações estabelecidas no OFÍCIO 
CIRCULAR CGJES 0357050/7006898-47.2019.8.08.0000. 
 
Por fim, renovo votos de respeito e consideração, ao mesmo tempo em que me coloco ao inteiro 
dispor para quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
NOME DO DELEGATÁRIO 


