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ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA 

OFÍCIO n° 10330/2022 

Ao Excelentíssimo Senhor 

LUCIANO BISPO DE LIMA 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe 

Av. Ivo do Prado, S/N, Palácio  Gov. Joao  Alves Filho, Centro 

Aracaju/SE 

Aracaju, 13 de julllo 	20" • 
4.oeJ h'2IO221 

Assunto: Projeto de Lei que altera a lei n° 4.485/2001, de 19 de dezembro de 2001 para revogar  o inciso  If  do 
artigo 13, alterar a redação do artigo 15, revogar o seu parágrafo 2° e acrescentar o parágrafo 4'; e acrescentar o 
artigo 11.A. àLei 8.639/2019, de 30 de dezembto de 2019 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminho o incluso Projeto de Lei que altera a lei 
n° 4.485/2001, de 19 de dezembro de 2001 para revogar o inciso II do artigo 13, alterar a redação do artigo 15, 
revogar o seu parágrafo 2° e acrescentar o parágrafo 4°; e acrescentar o artigo 11-A à Lei 8.639/2019, de 30 de 
dezembro de 2019, objetivando submetê-lo à autoridade dessa Assembleia, para fins de apreciação e aprovação. 

Atenciosamente, 

"Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o 
Meio Ambiente" 

I 667540., 5 
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U  

PODER UDICDIRIO 
no Es-rim DE SERCIPF 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Referência: Projeto de Lei que acrescenta artigo à Lei Estadual n2  8.639 de 27 de dezembro de 2019. 

Ementa: Acréscimo do artigo 11-A a Lei Estadual n2  8.639, de 27 de dezembro de 2019, que 

estabelece a Tabela de Emolumentos dos Serviços Notariais e de Registro no Estado de Sergipe e dá 

outras providências. 

Excelentíssimos Senhores Membros da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe: 

Submeto a autoridade dessa Assembleia Legislativa, para fins de apreciação e pretendida 

aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei 

que acrescenta artigo a Lei Estadual n2  8.639 de 27 de dezembro de 2019, estabelecendo a previsão 

de atualização monetária anual dos valores constantes na tabela de emolumentos. 

De acordo com o artigo 12  da lei federal n2  10.169, de 29 de dezembro de 2000, que regula o § 2o 

do  art.  236 da Constituição Federal, que fixa o estabelecimento de normas gerais para a fixação de 

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, aduz que compete 

aos Estados e o Distrito Federal a fixação dos valores dos emolumentos relativos aos atos praticados 

pelos respectivos serviços notariais e de registro. 

A Lei Ordinária Estadual n2  8.639 de 27 de dezembro de 2019, que estabelece a Tabela de 

Emolumentos dos Serviços Notariais e de Registro no Estado de Sergipe e da outras providências 

têm por finalidade operacionalizar essa competência, regulamentando a cobrança e consequente 

fiscalização dos emolumentos fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado, a qual se pretende alterar 
com o presente Projeto de Lei. 

Assim, busca-se demonstrar a importância da inclusão de norma especifica de atualização 

monetária anual nos mesmos moldes da atualização prevista na lei de custas judicias, visando a 

segurança jurídica da previsão, bem como representar um ajuste financeiro da moeda à inflação 

compensando, assim, a perda econômica. 

Portanto, convicto de que os ilustres membros dessa Assembleia Legislativa haverão de conferir o 

necessário apoio a esta propositura, aguardo conTi,ante sua acolhida e aprovação. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a voss s Excelências prote tOs de estima e consideração. 

Aracaju/SE, 1L3 de julho de 2022 

Desembargador 

Presidente do Tribunal  
U d93(S D M E 

a do Estado de gipe 



MINUTA 

LEI N ° 	6) 	/2022  

Acrescenta o artigo 11-A à Lei Estadual n° 
8.639 de 27 de dezembro de 2019, que 
estabelece a Tabela de Emolumentos dos 
Serviços Notariais e de Registro no Estado de 
Sergipe e dá outras providências. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1° A Lei Estadual n° 8.639 de 27 de dezembro de 2019 passa a vigorar 

acrescida do seguinte  art.  11-A:  

"Art.  11-A. A tabela de emolumentos deve ser anualmente atualizada, 

por meio de resolução do próprio Tribunal de Justiça do Estado de 

Sergipe, mediante utilização do Índice Nacional de Pregos ao 

Consumidor/IBGE ou outro que melhor reflita a real desvalorização da 

moeda, observado o percentual acumulado até o dia 31 de dezembro 

do ano antecedente."  

Art.  2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Aracaju, xx de xxxx de 2022; 201° da Independência e 134° da República 

BELIVALDO CHAGAS SILVA 

GOVERNADOR DO ESTADO 
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