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Vitória,       22   de  dezembro     de 2011 

 

 

Mensagem  nº.    293/2011 

 

 

Senhor Presidente: 

 
 

Comunico a V. Exª que, amparado nos artigos 66, § 2º e 91, IV da 

Constituição Estadual, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 327/2011, de autoria do 

Deputado Glauber Coelho, aprovado nessa Casa de Leis e transformado no Autógrafo de 

Lei nº 135/2011, vindo-me para a manifestação deste Executivo quanto a sanção ou veto 

na forma constitucional. 
 

O veto que ora aponho ao projeto de lei em exame diz respeito ao 

vício de inconstitucionalidade formal, vez que disciplina norma de iniciativa do Poder 

Municipal. 

A justificativa do veto está fundamentada no parecer emitido pela 

Procuradoria Geral do Estado, que aprovo e transcrevo a seguir: 

“A motivação que deu origem ao Autógrafo estudado tem lastro no direito 
consumerista, como claramente se pode inferir do texto conferido ao § 3º de seu 
art. 2º, que alude claramente à obrigação de afixação de cartaz indicativo 
contendo o número e o telefone do PROCON, para informar aos usuários sobre 
o tempo designado para espera e promoção de eventuais reclamações. 

A avaliação de sua constitucionalidade exige, inicialmente,  breve  incursão 
em tema controverso, qual seja, a polêmica que envolve a submissão dos 
serviços prestados pelos cartórios às normas que disciplinam o direito do 
consumidor. 

 
A Constituição Federal institui ser da União, privativamente, a competência 

para legislar sobre registros públicos, segundo se infere de seu art. 22, inciso 
XXV: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 
XXV - registros públicos;  

(...) 
 

Ao mesmo tempo, a norma constitucional reparte entre a União, os 
Estados e o Distrito Federal, a iniciativa para disciplinar o consumo, consoante 
dispõe o seu art. 24, inciso V: 
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“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

(...) 

V - produção e consumo; 

(...)” 

Os serviços notariais e de registros são prestados pelo particular por 
delegação do Poder Público, sendo esta a gênese da controvérsia que se instala 
no âmbito da doutrina e da jurisprudência a respeito da aplicabilidade do direito 
consumerista  à prestação de serviços operada pelos notários e registradores. 

 

O normativo que se pretende editar, no entanto, limita-se a circundar o 
tema, na medida em que não propõe alterações que alterem normas de registros 
públicos, cuidando, tão somente, de impor obrigações de cunho administrativo 
aos serventuários responsáveis por sua operacionalização, o que se traduz em 
assunto de interesse local, deslocando o foco da análise para o âmbito do 
dispositivo constitucional que cuida da atribuição da competência legislativa aos 
entes municipais, disciplinada no art. 30 da Constituição Federal: 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 

Verifica-se, assim, que o Autógrafo analisado afronta as regras 
constitucionais de competência para impulsionar o processo legislativo, embora 
se reconheça ser de fato necessário exercer controle de qualidade dos serviços 
cartorários em benefício dos cidadãos, o que evidencia os nobres propósitos que 
motivaram a sua edição. 

É razoável supor que os responsáveis pela avaliação de 
constitucionalidade da proposta em apreço no âmbito da Casa Legislativa 
tenham considerado o assunto como tema de proteção do consumidor, cuja 
competência é de natureza concorrente, segundo define o art. 24, inciso V da 
Constituição Federal, mas é forçoso admitir que o conteúdo da norma ostenta 
nítidos contornos de interesse local, principalmente em face do que vem sendo 
decidido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que avaliando norma de 
conteúdo semelhante ao que consta do Autógrafo examinado, assim se 
posicionou: 

RE 397094 / DF - DISTRITO FEDERAL 
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EMENTA: Distrito Federal: competência legislativa para fixação de 
tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios. 1. A 
imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários 
dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à 
disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja 
competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios, nos 
termos do seu art. 30, I. 2. A LD 2.529/2000, com a redação da LD 
2.547/2000, não está em confronto com a Lei Federal 8.935/90 - que 
disciplina as atividades dos notários, dos oficiais de registro e de seus 
prepostos, nos termos do art. 236, § 1º, da Constituição - por tratarem 
de temas totalmente diversos. 3. RE conhecido e desprovido. 
Relator(a):  Min. Sepúlveda Pertence. Julgamento:  29/08/2006.  Órgão 
Julgador:  Primeira Turma. Publicação DJ 27-10-2006 PP-00050. 

Observa-se, do cotejo entre conteúdo do Autógrafo analisado nestes autos 
e a norma que deu origem ao julgado que se trouxe à colação, um absoluto 
paralelismo, visto que ambas as situações exibem imposição de obrigação 
administrativa a ser cumprida pelos notários e oficiais de registro civil, e sendo 
assim, as disposições do Autógrafo incluem-se no âmbito de competência 
legislativa municipal, sendo de todo indevida a sua disciplina por parte da Casa 
Legislativa estadual, por ofensa aos  paradigmas constitucionais que orientam a 
repartição de competências entre os entes da Federação. 

No exercício de sua competência para ditar normas a propósito de 
registros públicos, a União fez editar a Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal1, dispondo sobre os serviços 
Notariais e de Registro. 

 
Mencionada norma refere-se explicitamente ao atendimento que deve ser 

conferido ao público, conforme se denota do texto conferido ao seu art. 4º e 
respectivos parágrafos: 

                                                           
11

 Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.  

 

§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e 
de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 

§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos 
serviços notariais e de registro. 

§ 3º - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se 
permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis 
meses. 
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Art. 4º Os serviços notariais e de registro serão prestados, de modo 
eficiente e adequado, em dias e horários estabelecidos pelo juízo 
competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso 
ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e 
documentos. 

   § 1º O serviço de registro civil das pessoas naturais será 
prestado, também, nos sábados, domingos e feriados pelo 
sistema de plantão. 

  § 2º O atendimento ao público será, no mínimo, de seis horas 
diárias. 

A eficiência no atendimento aos usuários está igualmente contemplada na 
norma, que traz disciplina erigida como dever dos notários e oficiais de registro, 
como se pode verificar pela transcrição do inciso II de seu art. 30: 

        Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 

        II - atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza; 

De se ver, assim, que não há incompatibilidade de natureza material entre 
o conteúdo de Autógrafo examinado e as normas que disciplinam os serviços 
cartorários, considerando que o atendimento com a devida presteza a que se 
refere o artigo 30 da Lei 8.935/94, inclui evidentemente um tempo mínimo de 
espera, cabendo aos operadores destes serviços a manutenção de estrutura de 
atendimento adequada ao cumprimento dos preceitos legais que disciplinam a 
atividade.” 

Pelas razões expendidas no parecer supra, o veto total se impõe, por 

vício de natureza formal do PL 327/2011. 

 

 

               Atenciosamente 

      

         

 
    JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

             Governador do Estado 

  

 

 


