
 

Estado de Mato Grosso 

Assembléia Legislativa 

Despacho 

 

Protocolo 

 

 

Projeto de Lei 

Complementar nº  

 

Autor: Tribunal de Justiça 

 

OFÍCIO 391/2015-PRES                                                                 Cuiabá, 02 de março de 2015. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado Guilherme Antônio Maluf 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso 

 

 

Assunto: Projeto de Lei Complementar 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho, com supedâneo no art. 39 da Constituição Estadual, Projeto de Lei 

Complementar que “Altera o inciso V do anexo nº 2 da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985, 

que dispõe sobre o Código de Organização e Divisão Judiciário do Estado de Mato Grosso”, com as 

devidas justificativas, para apreciação dos ilustres integrantes dessa augusta Casa Legislativa. 

 

Outrossim, solicito que o referido Projeto de Lei Complementar seja apreciado em 

regime de urgência. 

 

Respeitosamente, 

 

 

Desembargador PAULO DA CUNHA, 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº      , DE           DE                      DE 2015. 

 

Autor: Tribunal de Justiça 

 

Altera o inciso V do Anexo nº 02 da 

Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 

1985, que dispõe sobre o Código de 

Organização e Divisão Judiciária do 

Estado de Mato Grosso. 

 

 

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 

sanciona a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar altera o inciso V do Anexo nº 2 da Lei nº 4.964, 

de 26 de dezembro de 1985, que dispõe sobre o Código de Organização e Divisão Judiciária do 

Estado de Mato Grosso. 

 

Art. 2º O inciso V do Anexo nº 2 da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“V – no Foro Extrajudicial não oficializado da Comarca de Cáceres: 

a) Primeiro Tabelião de Notas e Oficial de Registro de Imóveis; 

b) Segundo Tabelião de Notas, Oficial de Protesto de Títulos, Oficial 

do Registro de Títulos e Documentos e Civis das pessoas Jurídicas e Oficial do Registro Civis das 

Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas.” 

 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Tribunal Pleno, em Cuiabá, 2 de marçode2015. 

 

 

 

Desembargador PAULO DA CUNHA, 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores Deputados: 

 

No exercício da competência que me é conferida pelo art. 35, inciso I, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tenho a elevada honra de 

dirigir-me a Vossas Excelências para submeter à apreciação desse augusto Parlamento o anexo 

Projeto de Lei Complementar que “Altera o inciso V do Anexo nº 2 da Lei nº 4.964, de 26 de 

dezembro de 1985, que dispõe sobre o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de 

Mato Grosso.” 

 

De proêmio, insta salientar que o referido Projeto de Lei Complementar seguiu os 

trâmites previstos no art. 15, inciso X, alínea a, do citado normativo interno desta Instituição. 

 

É de conhecimento de todos que o Poder Judiciário de Mato Grosso tem como 

missão a realização da Justiça, buscando-se o reconhecimento pela sociedade como instrumento 

efetivo da Justiça, equidade e promoção da paz social, baseada nos valores da modernidade, 

acessibilidade e Segurança Jurídica. 

 

Neste plano dinâmico de identidade institucional, a Presidência do Tribunal de 

Justiça e a Corregedoria-Geral da Justiça têm somado forças com objetivo de garantir ao 

jurisdicionado prestação jurisdicional célere e eficaz. 

 

Entrementes, verificou-se que a Comarca de Cáceres é a única que se diferencia 

das demais de 3ª entrância, dispondo, atualmente, de três serventias do foro extrajudicial, 

contrariando, por sua vez, a norma contida no art. 311 do COJE, in verbis: 

 

“Art. 311 Nas comarcas instaladas a partir desta Lei, a competência dos Cartórios do 

Foro Extrajudicial fica assim definida: 

 

I – 1º Ofício – competência exclusiva os Registros de Imóveis, Títulos e Documentos. 

 

II – 2º Ofício – competência exclusiva dos Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e 

Tabelionato”. 

 

O dispositivo supramencionado, inserido no COJE por força da Lei nº 9.669, de 

13 de dezembro de 2011, cujo projeto de lei se deu por iniciativa do Tribunal de Justiça, disciplinou 

sobre a competência dos serviços de registro e notas, com vistas a evitar a dicotomia existente entre 

os cartórios criados antes da lei (COJE) e após sua vigência, em observância ao princípio da 

isonomia. 

 

Porém, em que pesem as razões que justificaram a regra do art. 311 do COJE, a 

divisão dos Cartórios de Cáceres permaneceu dessemelhante das demais. 

 

Somado a isso, a forma como se encontram as atribuições dos cartórios do foro 

extrajudicial daquela comarca vem ocasionando discrepância de arrecadação entre as unidades, uma 

vez que há menor rentabilidade do 2º Ofício em relação ao 1º Ofício, que detém atribuição 



concorrente imprópria de Notas com a atribuição própria de Registro de Imóveis e do 3º Ofício, que 

igualmente detém atribuição de Notas concorrente com Registro de Protesto. 

 

Por fim, reputa-se conveniente e oportuna a reunião/fusão do Cartório do 3º 

Ofício ao do 2º Ofício, ambos da Comarca de Cáceres, de modo a ensejar a regularidade destas 

serventias nos termos do art. 311 do COJE, sobejando, doravante, apenas o 2º Ofício. 

 

Estas, portanto, as razões que me conduzem a submeter o presente Projeto de Lei 

Complementar para análise e aprovação dessa laboriosa Casa Legislativa, contando, como de 

costume, com a colaboração de Vossas Excelências para a sua aprovação. 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

Desembargador PAULO DA CUNHA 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

 

 

 

 

 

 


