
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO TOTAL Nº 06/15, ao Projeto de Lei nº 319/13. 

 

 

MENSAGEM Nº 01, DE 15 DE JANEIRO DE 2015. 

 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 

 

 

No exercício das competências previstas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, comunico a Vossa Excelência as RAZÕES DE VETO 

TOTAL aposto ao Projeto de Lei nº 319/2013, que “Altera o Art. 2º da Lei nº 7.550, de 03 de 

dezembro de 2001, que fixa os valores dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos 

serviços notarias e de registro, institui o Fundo de Compensação aos Registradores Civis das 

Pessoas Naturais – FCRCPN e dá outras providências”, aprovado por esse Poder Legislativo na 

Sessão Ordinária do dia 12 de dezembro de 2014. 

 

A citada proposição possui o objetivo de isentar as pessoas consideradas 

agricultores familiares ou empreendedores familiares rural, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, do pagamento, junto aos cartórios extrajudiciais, dos custos referentes aos 

emolumentos devidos pelo registro e averbação das Cédulas Rurais ou quaisquer atos relativos a 

efetivação de financiamento e crédito rural. 

 

Ocorre, entretanto, que, conforme posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

(cite-se:  ADI n. 3694, ADI n. 2653, ADI n. 1145), os emolumentos cobrados por serviço 

cartorário extrajudicial possuem natureza tributária de taxas e, por isso, devem observância aos 

limites constitucionais ao poder estatal de tributar e demais regras aplicáveis ao direito tributário. 

 

Entre elas estão as disposições previstas para renúncia de receita no art. 14 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, cuja redação estabelece que a concessão de 

benefícios de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita devem estar acompanhadas de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 

seguintes condições: i) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas 

no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; ii) estar acompanhada de medidas de 

compensação para os próximos exercícios, por meio do aumento de receita proveniente da 

majoração ou criação de outros tributos. 

 

Tais regras, com o devido respeito aos Excelentíssimos Parlamentares, não foram 

cumpridas pela presente proposição e, como consequência, há um impacto orçamentário-financeiro 

incomensurável para o Estado de Mato Grosso, notadamente para o Poder Judiciário. Isso porque, 

de acordo, com o art. 236, 1º, da Constituição Federal, e com os arts. 37 e 38 da Lei Federal n. 

8.935, de 18 de novembro de 1994, a fiscalização dos atos dos serviços notariais e de registro 



extrajudicial compete ao Poder Judiciário Estadual e parcela dos valores arrecadados com os 

emolumentos são destinados ao Tribunal de Justiça. 

Em virtude disso, aliás, colheu-se manifestação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que, por meio do Ofício n. 157/2015-PRES, de 14 de janeiro de 2015, de autoria 

do seu Presidente Desembargador Orlando de Almeida Perri, ressaltou que “a aprovação do projeto 

de lei em comento afeta incisivamente o funcionamento e viabilidade administrativa do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso”. 

 

Conforme explicado na missiva, o orçamento do Poder Judiciário Estadual 

atualmente é formado por recursos advindos do Poder Executivo (Fonte 100 e Fonte 115) e também 

do Fundo de Apoio ao Judiciário (FUNAJURIS), constituído, entre outras fontes, pelas custas e 

emolumentos dos cartórios extrajudiciais previstas em lei. Por isso, é firmado no expediente que a 

aprovação do Projeto de Lei “colocará em risco a Administração do Poder Judiciário” e acabará 

“por retirar dos cofres do Tribunal de Justiça expressiva arrecadação, que, diga-se de passagem, 

tem ‘salvado a pátria’” e que “pode tornar inexeqüível o orçamento já aprovado, bem como o 

Plano Plurianual – PPA previsto para o ano de 2015, com a realização de diversas ações em 

várias Comarcas do Estado, principalmente no interior com a utilização de recursos do 

FUNAJURIS”. Ao final, há a sugestão de veto total ao Projeto de Lei. 

 

Essas informações do Tribunal de Justiça Estadual dão conta do expressivo 

impacto orçamentário negativo não previsto pela proposta legislativa, com graves prejuízos a 

execução dos programas, ações e atividades do Poder Judiciário e, assim, ao interesse público. 

 

Por estas razões, Senhor Presidente, veto integralmente por interesse público o 

Projeto de Lei nº 319/2013, submetendo-o à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  15  de   janeiro   de 2015. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


