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Mensagem nº 402/2017  

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

  

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 

Estadual, as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 185/2017, que “Institui a 

obrigatoriedade de os cartórios do Estado do Espírito Santo aceitarem o protesto de 

moradores inadimplentes que estiverem devendo o condomínio ou aluguel”, de autoria 

do Deputado Hudson Leal, aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 

401/2015, para cumprimento das formalidades constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a 

Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao apreciar os aspectos constitucionais, 

manifestou-se pelo veto total ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

“Inicialmente, observo que semelhante proposta legislativa já foi objeto de análise por 
este Centro de Estudos. Pelo parecer emitido no Processo Administrativo nº 
76476383, referente ao Projeto de Lei nº 054/2016 de autoria do Deputado Estadual 
Gilsinho Lopes, concluiu-se pela sua inconstitucionalidade formal, tendo em vista a 
invasão de competência privativa da União para legislar sobre o assunto. Trata-se, 
portanto, de matéria semelhante ao objeto da presente proposta, incorrendo nos 
mesmos vícios. 
 
A atividade de protesto de títulos está classificada na Lei n° 8.935/94 (Lei dos 
Cartórios) como de natureza notarial. A Constituição Federal, em seu art. 236, assim 
estabelece: 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público.  
(...)  
§ 2° Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.  
(...) 

 
O mencionado artigo é regulamentado pela Lei Federal n° 8.935/1994 (Lei dos 
Cartórios), que dispõe sobre serviços notariais e de registro. 
 
A Lei Federal n° 9.492/1997 define competência e regulamenta os serviços 
concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Nela não há 
nenhuma discriminação, delimitação ou restrição acerca do tipo de título ou outro 
documento de dívida que possa ser objeto de protesto.  
 
O atual Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no artigo 784, inciso VIII, o 
que são títulos executivos extrajudiciais, contemplando no artigo o crédito, 
documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de 
encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. 
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Desse modo, o protesto de dívidas de aluguéis e despesas de condomínio já é 
permitido na legislação federal, não sendo, portanto, possível a edição de norma 
estadual com esse objetivo, uma vez que tratou de matéria cuja competência foi 
constitucionalmente atribuída à União.  
 
A Constituição Federal em seu art. 22, inciso I conferiu à União a competência 
privativa para legislar sobre direito civil e comercial, não podendo os estados nem o 
Distrito Federal legislarem sobre essas matérias exceto se houver autorização formal 
da União, mediante edição de Lei Complementar.  
 
Não há dúvidas, portanto, do vício de inconstitucionalidade formal do autógrafo de lei 
sob exame, por invasão de competência legislativa privativa da União (art. 22, inc. I, 
da Constituição Federal). Conclui-se que o Autógrafo de Lei nº 185/2017 em questão 
deve ser objeto de veto total, tendo em vista que padece de vício de 
inconstitucionalidade, conforme evidenciado acima.” 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo incorre em vício de inconstitucionalidade 

formal por ofensa ao disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal razão pela 

qual se impõe o veto jurídico Total ao Autógrafo 185/2017, referente ao Projeto de 

Lei nº 401/2015. 

 

Vitória, 16 de novembro de 2017. 

 

 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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