
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, proibindo o uso do CNPJ e 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, interpuseram recurso administrativo contra essa decisão da Corregedoria Geral da Justiça – 

CGJES, conforme demonstra cópia anexa (Doc.01), e ainda se encontra pendente de apreciação o pedido de 

retratação, bem como de atribuição de efeito suspensivo. 

 Pelo exposto, em razão da robusta fundamentação – legal, doutrinária e jurisprudencial – contida nas 

razões recursais, a qual demonstra que o CNPJ é concedido e vinculado à pessoa do titular para que exerça 

sua delegação – e não ao cartório, que é desprovido de personalidade jurídica – , sirvo-me do presente 

expediente para comunicar a Vossa Excelência sobre esse fato relevante e superveniente, bem como informar 

que este delegatário entende prudente aguardar pronunciamento/decisão da E. Corregedoria Geral da Justiça 

ou do C. Conselho da Magistratura, quanto ao pedido de retratação ou atribuição de efeito suspensivo, 

respectivamente, pois repercutirá diretamente na forma de 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 


