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REQUERENTE(S): PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT 

   

 

R E L A T Ó R I O 

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO   

Egrégio Plenário: 

Tratam-se de Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas 

pela Procuradora-Geral de Justiça Adjunta e pela Procurador Geral de Justiça tendo 

como objeto os art. 2º, § 3º, art. 4º, caput, §§ 1º a 6º, art. 5º e arts. 10 e 12 da Portaria n.º 

230/2009, do Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, e a 

Lei estadual n.º 9.938/2013, respectivamente. 

A Portaria n.º 230/2009 disciplina os procedimentos para o 

registro de contratos de financiamento de veículos gravados com cláusula de alienação 

fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor no âmbito do 

DETRAN. Por sua vez, a Lei Estadual n.º 9.938/2013, consolidou a concessão de 

serviço público de registro, abarcando o que disciplinava a Portaria n.º 230/2009 acima 

referida. 

Na primeira ADI, sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça 

Adjunta que, ao estabelecer a cobrança de tarifa com natureza de taxa para pagamento 

do serviço de registro de contratos de financiamento gravados com alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, penhor e reserva de domínio, o art. 4º, caput, da Portaria n. 

230/2009, malfere o disposto no art. 149, caput e inciso II da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, por vício de inconstitucionalidade material, vício este que alcança, 

também, os parágrafos do mesmo art. 4º e, ainda, o art. 2º, § 3º, o art. 5º e os arts. 10 e 

12 do citado ato normativo, em virtude da relação de dependência jurídica que guardam 

entre si. 

Aduz, também, que o referido gravame viola os princípios da 

legalidade e da anterioridade, previstos, respectivamente, no art. 150, I e II, “b”, da 

Constituição mato-grossense, na medida em que foi instituído por meio de Portaria, e 
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não de lei, como deveria sê-lo, além instituir a cobrança para o mesmo exercício 

financeiro em que foi publicado o ato normativo. 

Ao final, a requereu a concessão de medida cautelar para que 

seja suspensa a eficácia da dos dispositivos questionados da Portaria n.º 230/2009, por 

estarem presentes, na sua ótica, os requisitos legais necessários à obtenção de tal 

benesse. 

A empresa FDL – Serviços de Registro, Cadastro, 

Informatização e Certificação de Documento LTDA. apresentou requerimento, 

objetivando sua intervenção na lide como parte integrante do polo passivo ou como 

amicus curiae, a alteração da data de julgamento liminar e a apreciação das preliminares 

que suscita, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT, às fls. 321/344, se manifestou pelo indeferimento da inicial, da 

inadequação da via eleita e, alternativamente, pugnou pela rejeição do pedido liminar, 

sustentando a legalidade da Portaria objurgada que o órgão não possui condições para 

executar os serviços de gravames. 

A medida cautelar foi deferida (fls. 350/370-TJ – Cód. 

19583/2013). 

Às fls. 380/405, a empresa FDL – Serviços de Registro, 

Cadastro, Informatização e Certificação de Documentos LTDA., opôs Embargos de 

Declaração, por meio do qual pleiteou sua intervenção na lide como amicus curiae, a 

suspensão dos efeitos do acórdão atacado, e que sejam sanadas as omissões que alega. 

Também foram interpostos Embargos de Declaração pelo 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT (fls. 410/422). A 

autarquia juntou informações requerendo a perda superveniente do interesse processual, 

uma vez que a norma tida como inconstitucional foi expressamente revogada, que seja 

reconhecida a inadequação da via eleita e, alternativamente, a cassação da liminar 

concedida e o indeferimento da ação no mérito. 

As contrarrazões aos recursos foram acostadas às fls. 463/467, 

tendo o Promotor de Justiça Coordenador do NARE requerido que a ação seja julgada 

prejudicada, ante a revogação da Portaria contestada. 
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O Tribunal Pleno rejeitou os embargos do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e não conheceu daquele interposto 

pela empresa FLD – Serviços de Registro, Cadastro, Informatização e Certificação de 

Documentos LTDA. (fls. 495/506 e 509/521). A empresa, então, interpôs Recurso 

Extraordinário, ao qual foi negado seguimento, em face de ser reconhecida a deserção 

(fls. 597/598). 

Quando da propositura da segunda ADI (em face da Lei n.º 

9.938/2013), proposta pela Procurador Geral de Justiça relatou que já teria ajuizado a 

ação direta de inconstitucionalidade contra a Portaria n.º 230/2009-DETRAN/MT, 

esclarecendo os fundamentos da arguição, e que o Pleno deste Tribunal, em 25.04.2013, 

deferiu a liminar ali pleiteada. Não obstante, ressaltou que em 18.06.2013, foi 

promulgada a Lei estadual n.º 9.938/2013, ratificando os termos da referida portaria e 

convalidando os atos praticados na Concorrência Pública n. 002/2009/DETRAN/MT, 

que originou o Contrato de Concessão de Serviço Público n.º 001/2009, firmado com a 

empresa FDL – Serviço de Registro, Cadastro, Informatização e Certificação de 

Documentos LTDA. para a realização dos serviços de registro de veículos gravados com 

ônus reais. 

Daí a razão da segunda ADI, porquanto, alega o autor a nova lei 

permanece com o vício de inconstitucionalidade material então existente na Portaria n.º 

230/2009, pois, embora rotulada como tarifa, a contraprestação estabelecida pela Lei n.º 

9.938/2013, diante da essência e compulsoriedade do serviço prestado e do caráter 

coativo do pagamento do valor fixado, configura, em verdade, taxa de serviço, em 

conformidade com o art. 77, do CTN, e o art. 149, caput e inciso II da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. 

Diz, ainda, o Procurador Geral de Justiça, que o referido 

diploma legal não poderia ter consolidado a licitação que resultou no contrato firmado 

com a empresa FDL – Serviço de Registro, Cadastro, Informatização e Certificação de 

Documentos LTDA., visto que, em momento anterior, o DETRAN/MT já havia 

nomeado comissão responsável pela rescisão unilateral deste contrato. 

Por fim, defendeu o requerente que a Lei n.º 9.938/2013, embora 

tenha instituído uma taxa, não observou o princípio da anterioridade, previsto no art. 
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150, III, “b”, da Constituição Estadual, tendo entrado em vigor na data de sua 

publicação, com possibilidade de cobrança imediata do tributo e não no exercício 

financeiro seguinte, como determina a norma constitucional. 

O Tribunal Pleno indeferiu a medida cautelar requerida, 

mantendo eficaz os efeitos da lei (fls. 50/65). 

As informações da Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso foram acostadas às fls. 81/94. 

Às fls. 96/115 o Governo do Estado de Mato Grosso juntou 

informações, bem como documentos de fls. 116/144. 

Às fls. 159/162 a empresa FDL – Serviços de Registro, 

Cadastro, Informatização e Certificação de Documentação LTDA. requereu seu 

ingresso na lide, como assistente, pedido que foi indeferido à fl. 171. Em novo pedido 

de fls. 175/178, a empresa solicitou seu ingresso na qualidade de amicus curiae, que 

também foi indeferido. Deste último pedido, a empresa interpôs agravo regimental, que 

não foi conhecido por este Tribunal Pleno (fls. 198/201). 

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso juntou 

informações às fls. 214/227. 

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer 

de fls. 612/616-v-TJMT (Autos Cód. 19583/2013) e fls. 230/234-v-TJMT, manifestou-

se pela procedência de ambas as ações. 

É o relatório. 
 

 

 

V O T O    

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO 

(RELATORA)   

Egrégio Plenário: 

Inicialmente, cumpre destacar que farei o julgamento conjunto 

das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 19583-37.2013.8.11.0000 (Cód. 19583) 

e 108774-93.2013.8.11.0000 (Cód. 108774) visto se tratar de matérias conexas. 

Pois bem. No que tange à primeira Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, por meio da qual se objetiva a declaração de 



 
 

TRIBUNAL PLENO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 19583/2013 - CLASSE CNJ - 95   

COMARCA CAPITAL  

Fl.5 de 30 

inconstitucionalidade do art. 2º, § 3º, art. 4º, caput, §§ 1º a 6º, art. 5º e arts. 10 e 12 da 

Portaria n. 230, de 09 de novembro de 2009, emanada do Presidente do Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso, e que “disciplina procedimentos para o registro 

de contratos de financiamentos de veículos gravados com cláusula de alienação 

fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor no âmbito do 

DETRAN/MT”, tem-se que a referida Portaria possui amparo no art. 22, I e III, do 

Código de Trânsito brasileiro e no § 1º do art. 1.361 do Código Civil brasileiro, dentre 

outras normas, fixando as tarifas a serem recolhidas pelos usuários para contraprestação 

do serviço de registro. 

Entrementes, considerando que a contraprestação exigida em 

razão do serviço de registro do contrato de financiamento pelo DETRAN/MT, embora 

rotulada como tarifa, na verdade, teria a natureza de taxa, tributo de competência dos 

entes federativos e cuja instituição depende de lei específica, a Procuradora-Geral de 

Justiça Adjunta do Estado de Mato Grosso propôs ação direta, com pedido de liminar, 

almejando a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, caput, e, também, por 

guardarem relação de dependência jurídica com tal dispositivo, dos §§ 1º a 6º do mesmo 

art. 4º, do art. 5º e dos arts. 10 e 12 da Portaria n.º 230/2009, os quais possuem o 

seguinte teor, nessa ordem: 

“Art. 4º. Para cada registro referente a cada determinado 

contrato de financiamento de veículo automotor gravado com cláusula de 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou 

penhor, será devida a Concessionária a seguinte tarifa:  

I) R$ 170,00 (cento e setenta reais) para carro passeio até 1.000 

cilindradas e utilitário leve flex;  

II) R$ 200,00 (duzentos reais) para carro passeio de 1.001 a 

1.600 cilindradas; 

III) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para carro passeio 

acima de 1.600 cilindradas;  

IV) R$ 300,00 (trezentos reais) para Utilitário médio (camionete 

diesel e vans);  
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V) R$ 400,00 (quatrocentos reais) para Utilitário pesado 

(caminhões, ônibus, reboques e carretas);  

VI) R$ 100,00 (cem reais) para motocicletas até 250 

cilindradas;  

VII) R$ 200,00 (duzentos reais) para motocicletas acima de 250 

cilindradas;  

VIII) R$ 200,00 (duzentos reais) para táxis; 

§1º. Para cálculo dos preços devidos pelo registro de contratos 

cujos valores venham expressos em moeda estrangeira, far-se-á a 

conversão em moeda nacional, com utilização do valor de compra do 

câmbio do dia em que for efetuado o lançamento, no caso das instituições 

financeiras e empresas credoras cadastradas, ou, no caso das não 

cadastradas, do dia em que for apresentado o instrumento de contrato para 

registro. 

§ 2º. Quando se tratar de táxi, juntamente com o contrato de 

cláusula de garantia real, deverá ser apresentado à Concessionária dos 

serviços documento que comprove permissão, concessão ou autorização 

para utilização daquele veículo para exploração de táxi.  

§ 3º. Em caso de isenção do registro ou pagamento indevido, a 

concessionária dos serviços deverá proceder ao estorno do valor respectivo 

ao solicitante, desde que atendidas as tramitações administrativas 

pertinentes.  

§ 4º. A tarifa que se refere este artigo é única e exclusiva, não 

podendo ser cobrado nenhum outro valor para aquele determinado contrato 

de financiamento de veículo. 

§ 5º. As instituições financeiras e empresas credoras 

cadastradas junto à Concessionária na forma do Art. 2º. efetuarão o 

pagamento das tarifas devidas pelos lançamentos por elas realizados em 

toda sexta-feira imediatamente seguinte ao referido lançamento dos dados 

do contrato de financiamento de veículo no sistema eletrônico 

informatizado de registro da Concessionária dos Serviços.  
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§ 6º. As instituições financeiras e empresas credoras não 

cadastradas junto à Concessionária dos serviços, que optarem pela 

instauração do processo de registro na forma do Art. 3º., deverão pagar a 

tarifa no ato da apresentação do contrato de financiamento de veículo para 

início do processo de registro”. 

“Art. 2º. As instituições financeiras e demais empresas 

credoras, para o registro dos contratos de financiamento de veículo com 

cláusula de alienação fiduciária, de penhor, de arrendamento mercantil ou 

de reserva de domínio, poderão, para maior agilidade, comodidade e 

desburocratização do processo de registro, cadastrar-se junto à 

concessionária dos serviços para fins de lançar os dados dos contratos de 

financiamento no sistema informatizado utilizado por esta última para 

registro dos mesmos. 

[...] 

§3º Elaborado o requerimento de cadastro nos termos do §2º, a 

Concessionária dos serviços será obrigada a disponibilizar a instituição 

financeira ou a empresa credora acesso para que possa, diretamente, 

lançar as informações eletrônicas contendo os dados dos contratos de 

financiamento, para fins de registro, no sistema eletrônico informatizado de 

registro de contratos de financiamento da Concessionária dos Serviços, 

consistindo tal lançamento na fase de cadastro, da etapa inicial do processo 

de registro denominada protocolo. 

I)  Será de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições 

financeiras e demais empresas credoras de garantia real, a veracidade das 

informações prestadas eletronicamente contendo os dados dos contratos 

registrados, inexistindo para o DETRAN/MT obrigações de qualquer 

natureza em relação ao devedor ou a terceiros;  

II)  Na hipótese de erros referentes aos dados informados pelas 

instituições financeiras e empresas credoras de garantia real ou qualquer 

alteração no contrato de financiamento do veículo que implique a 

averbação do registro, estas disporão do prazo de 07 (sete) dias 
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consecutivos, a contar do lançamento equivocado ou da ocorrência, para a 

correção no sistema eletrônico informatizado de registro de contratos de 

financiamento da Concessionária dos Serviços;  

III)  Na hipótese de erros referentes aos dados informados 

relacionados com o registro do contrato, de responsabilidade exclusiva das 

instituições financeiras e empresas credoras de garantia real, que 

impliquem na emissão de um novo Certificado de Registro de Veículo - 

CRV, caberá à empresa ou entidade responsável pelo erro o pagamento da 

taxa de re-emissão do documento; 

Tendo sido admitida o cadastro, para efetivação do protocolo, 

pelas instituições financeiras e empresas credoras, com fornecimento das 

informações por meio eletrônico, em havendo divergência de informações 

será instaurado processo administrativo para averbação ou cancelamento 

do registro, conforme o caso, 

I) notificando-se ao credor da garantia real, que, caso não se 

pronuncie no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 

da notificação, será considerado omisso ou remisso para todos os fins de 

direito; 

II) Para concretização da etapa do protocolo, liberação do 

CRV (Certificado de Registro do Veículo) e continuidade do processo de 

registro, deverá ser efetuado o recolhimento da tarifa correspondente e 

fornecido à Concessionária dos serviços o original ou cópia autenticada do 

instrumento de contrato de financiamento do veículo com cláusula de 

alienação fiduciária, de penhor, de arrendamento mercantil ou de reserva 

de domínio, ambas as providências no prazo estabelecido no § 5º. do art. 

4º., sob pena de cancelamento ex officio dos respectivos processos de 

registros e não expedição do CRV (Certificado de Registro do Veículo). 

III) A instituição financeira e/ou a empresa credora, para 

formalizar o pedido de baixa/cancelamento do registro do contrato de 

financiamento do veículo automotor, poderá utilizar o mesmo canal de 
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transmissão de dados utilizado pelo DETRAN/MT para a inserção do 

gravame. 

“Art. 5º. Para registro dos contratos de que trata esta Portaria, 

as instituições credoras deverão observar e cumprir os seguintes 

procedimentos: 

Enviar as informações constantes do Art. 2º, por meio 

eletrônico, e encaminhar uma via do instrumento do contrato, original ou 

cópia autenticada, para a  

I) Concessionária dos serviços, devidamente assinado pelas 

partes, com todos os campos devidamente preenchidos, sem rasuras ou 

entrelinhas, no prazo estabelecido no § 5º. do art. 4º., ou, no caso das não 

cadastradas junto à Concessionária dos Serviços, entregá-la diretamente 

nos postos de atendimento desta última, sob pena de não consecução do 

registro;  

II) Efetuar o pagamento dos custos dos serviços;  

Parágrafo Único. Da inobservância de qualquer um dos 

procedimentos descritos neste artigo resultará a não consecução do 

registro;” 

“Art. 10º. Os custos para a realização do registro dos contratos 

de financiamentos de veículos automotores gravados com cláusula de 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, compra e venda com reserva 

de domínio ou penhor serão de exclusiva responsabilidade das instituições 

financeiras ou entidades credoras de garantia real”. 

“Art. 12. Os Certificados de Registro de Veículos (CRV), no 

caso de veículos financiados com cláusula de alienação fiduciária, de 

arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de domínio ou 

de penhor, somente serão expedidos após o devido registro do contrato de 

financiamento, para que conste no campo “observações” do CRV a 

anotação do competente gravame com a identificação da instituição 

credora. 
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Parágrafo Único. Na transferência de veículos onerados com 

cláusula de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, de compra e 

venda com reserva de domínio ou de penhor, de outra unidade da 

Federação para a base estadual do estado do Mato Grosso, o DETRAN/MT 

exigirá o prévio registro do contrato na forma da presente Portaria”. 

 

Segundo a requerente, os referidos dispositivos violam os arts. 

149, caput e inciso II da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como os 

princípios da legalidade e da anterioridade, preconizados no art. 150, I e II da mesma 

Carta Estadual. Por este motivo, a requerente postulou o deferimento de liminar 

suspendendo-se a eficácia dos citados dispositivos até que seja julgado o mérito da ação 

direta de inconstitucionalidade. 

Conforme relatado, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 

19583/2013 foi recebida nesta Corte de Justiça e, em 25/04/2013, o Tribunal Pleno 

deferiu, por maioria de votos, o pedido de medida cautelar. 

Não obstante, em 18/06/2013, foi promulgada a Lei estadual n.º 

9.938, de autoria do Poder Executivo, consolidando “a concessão de serviço público de 

registro dos contratos de financiamento de veículo automotor gravado com cláusula de 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, no 

âmbito do DETRAN/MT”, e revogando a supracitada Portaria n. 

230/2009/DETRAN/MT. 

Dessa forma, o Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, interpôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade, recebida nesta Corte de Justiça 

sob o n.º 108774/2013, aduzindo que essa nova lei padece de quase os mesmos vícios 

que atingiam a Portaria n. 230/2009, quais sejam: a) institui tarifa com natureza de taxa, 

violando o art. 149, caput e inciso II da CE/MT; b) consolida licitação e contrato de 

concessão para o qual foi instituída comissão de rescisão unilateral; e, por fim, c) não 

observou o princípio da anterioridade, previsto no art. 150, III, “b”, da CE/MT. 

Conforme se extrai acerca das justificativas que fundamentaram 

a Lei Estadual n.º 9.938/2013, o Poder Executivo, enviou à Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso Projeto de Lei, por meio da Mensagem n.º 31/2013, buscando 
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consolidar a concessão de serviço público de registro dos contratos de financiamento de 

veículo automotor gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 

mercantil, reserva de domínio ou penhor, no âmbito do DETRAN/MT. 

Dentre as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo para 

a edição da Lei, fundamentou-se com base no que dispõe o Código Civil em seu art. 

1.361, §1º, in verbis: 

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de 

coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere 

ao credor. 

§1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do 

contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de 

título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em 

se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, 

fazendo-se a anotação no certificado de registro. 

 

Sustenta, na Mensagem n.º 31/2013, o que segue: 

“[...] De seu turno, visando dar efetividade à legislação 

copiada, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN editou a Resolução 

nº 320, de 05.06.2009, estabelecendo os procedimentos para o registro de 

contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação 

fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor e 

obrigando os Departamentos de Trânsito de todo o Brasil a implementar 

tais registros de gravame incidentes sobre veículos automotores no prazo 

de 30 dias, estando consignado no art. 3º e §§, o seguinte: 

[...] 

Diante desse quadro legal o DETRAN/MT delegou, mediante 

processo licitatório, por meio da Concorrência nº 002/2009 a “prestação 

de serviço, por meio de concessão pública, de registro de contratos de 

financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, de 

arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de domínio ou de 

penhor de veículos automotores”. 
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Ultimada a Concorrência 002/2009, foi baixada a Portaria nº 

230/2009 – DETRAN/MT, que “Disciplina procedimentos para o registro 

de contratos de financiamentos de veículos gravados com cláusula de 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou 

penhor no âmbito do DETRAN/MT.” 

[...] 

Por esse motivo, o Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso – DETRAN-MT, com fundamento no art. 175 da 

Constituição Federal, delegou a terceiro a execução dessa atividade de 

registro dos contratos de financiamento de veículos. 

Isto porque faculta-lhe a Magna Carta delegar ao particular a 

prestação de serviço como o tal, podendo usar as formas de concessão e/ou 

permissão,  

[...] 

Não obstante todos esses atos legais, que seguiram os seus 

regulares requisitos e foram devidamente autorizados por todos os entes 

competentes que chancelaram o processo licitatório, ainda assim a tarifa 

instituída no bojo do referido processo licitatório e divulgada por meio da 

Portaria 230/2009 – DETRAN/MT foi questionada judicialmente, sob a 

alegação de que os valores somente poderiam ser exigidos do usuário se 

instituído por Lei. 

Diante de todo esse cenário, visando atender as decisões 

judiciais, é que encaminho a respectiva mensagem. [...]” 

 

A Lei Estadual n.º 9.938/2013 assim dispõe, verbis: 

Art. 1º A concessão de serviço de registro dos contratos de 

financiamento de veículo automotor gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor reger-se-

á pelos termos dos Arts. 130 e 131 da Constituição Estadual e por esta lei, 

observado o disposto no Art. 175 da Constituição Federal, com as 

adaptações necessárias às prescrições da Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
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fevereiro de 1995, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas 

indispensáveis do contrato. 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:  

I - Poder concedente: o Poder Executivo, por intermédio do 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT;  

II - (VETADO);  

III - Registro: o armazenamento dos contratos de financiamento 

de veículo, em arquivo próprio, por cópia microfilme ou qualquer outro 

meio eletrônico, magnético ou óptico, ou ainda em livro próprio, com folhas 

numeradas que garantam a segurança quanto à adulteração e manutenção 

do conteúdo;  

IV - Usuário: instituições financeiras ou entidades credoras de 

garantia real. 

Art. 3º O Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT 

será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços delegados 

conforme constante da legislação específica.  

Art. 4º As normas técnicas e operacionais referentes ao 

armazenamento dos contratos de financiamento de veículos estão 

dispostas no bojo do processo da licitação, no qual foram concedidos os 

respectivos serviços, assim como a forma pela qual são executados, 

conforme descritos na proposta vencedora da licitação, e objetivam maior 

segurança e confiabilidade dos dados armazenados, dando maior conforto 

e segurança aos usuários.  

Art. 5º É facultado ao usuário o direito de reclamar diretamente 

perante a Ouvidoria do DETRAN/MT sobre qualquer ato ou prestação de 

serviço que não considere adequado.  

Art. 6º Cabe também aos usuários do serviço de registro, sob o 

regime de concessão, pagar as correspondentes tarifas, cooperar com a 

fiscalização exercida pelo DETRAN/MT e com a empresa concessionária, 

visando ao melhor desempenho na execução da prestação de serviços.  
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Art. 7º A tarifa cobrada diretamente dos usuários é o único 

componente da remuneração devida ao concessionário, devendo ser 

calculada, para efeito do edital 002/2009/DETRAN, segundo novos 

critérios de remuneração tarifária, em razão do interesse público:  

§1º Para cada registro de contrato de financiamento de veículo 

automotor gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento 

mercantil, reserva de domínio ou penhor, será devida à concessionária 

dos serviços a seguinte tarifa: 

a) R$200,00 (duzentos reais) para Táxi e Motocicleta;  

b) R$273,00 (duzentos e setenta e três reais) para qualquer 

outro veículo. 

§ 2º O valor da tarifa será corrigido anualmente pelo INPC – 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor.  

§ 3º O percentual inicial a ser repassado ao DETRAN/MT pela 

concessionária dos serviços, a partir da vigência desta lei, será de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor cobrado dos usuários, devendo ser 

acrescido de 05 (cinco) pontos percentuais a cada 06 (seis) meses, até 

atingir 30% (trinta por cento), dos quais 25% (vinte e cinco por cento) 

repassados da parte do Estado, serão destinados aos municípios onde o 

veículo for licenciado, sendo que quando o veículo for de outro Estado, os 

25% (vinte e cinco por cento) ficarão para o município onde foi efetuada a 

vistoria.  

§ 4º Para cálculo dos preços devidos pelo registro de contratos 

cujos valores venham expressos em moeda estrangeira, far-se-á a 

conversão em moeda nacional, com utilização do valor de compra do 

câmbio do dia em que for efetuado o lançamento, no caso das instituições 

financeiras e empresas credoras cadastradas, ou, no caso das não 

cadastradas, do dia em que for apresentado o instrumento de contrato para 

registro.  

§ 5º Quando se tratar de táxi, juntamente com o contrato de 

cláusula de garantia real, deverá ser apresentado à concessionária dos 
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serviços documento que comprove permissão, concessão ou autorização 

para utilização daquele veículo para exploração de táxi.  

§ 6º Em caso de pagamento indevido, a concessionária dos 

serviços deverá proceder ao estorno do valor respectivo ao solicitante, 

desde que atendidas as tramitações administrativas pertinentes.  

§ 7º A tarifa que se refere este artigo é única e exclusiva, não 

podendo ser cobrado nenhum outro valor, exceto no caso de aditivos ou 

quaisquer alterações ocorridas nos contratos de financiamento de veículos 

automotores. § 8º Sempre que se fizer necessário, os interessados poderão 

solicitar emissão de certidão resumida ou completa de determinado veículo, 

sem nenhum custo, não se precisando justificar tal finalidade. 

Art. 8º Convalidam-se todos os atos legais praticados na 

Concorrência Pública nº 002/2009/DETRAN/MT. 

Art. 9º As regulamentações, se necessárias para implementação 

desta lei, serão realizadas pelo Poder concedente.  

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 

230/2009/DETRAN/MT. 

 

Com efeito, com razão os requerentes.  

Em uma análise detida e aprofundada da Portaria n.º 

230/2009/DETRAN/MT, bem como da Lei Estadual n.º 9.938/2013, embora tipificada 

como sendo tarifa, reveste-se da natureza de tributo, na espécie taxa. 

A taxa, de acordo com definição contida no art. 77, do Código 

Tributário Nacional, tem como “fato gerador o exercício regular do poder de polícia, 

ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado 

ao contribuinte ou posto à sua disposição”. Como tributo, a taxa constitui prestação 

pecuniária compulsória, não havendo manifestação de vontade do sujeito passivo para 

que surja a obrigação de pagar pelo serviço prestado ou posto a sua disposição. 

Diversamente, a tarifa (ou preço público), embora também 

remunere a prestação de um serviço público, possui regime jurídico contratual e não 
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tributário, sendo imprescindível a prévia manifestação de vontade do particular para que 

surja o vínculo obrigacional. 

Discorrendo sobre as diferenças entre taxa e preço público (ou 

tarifa) Luciano Amaro assevera que “a taxa é um tributo, sendo, portanto, objeto de 

uma obrigação instituída por lei; já o preço é obrigação contratual. O preço é, pois, 

obrigação assumida voluntariamente, ao contrário da taxa de serviço, que é imposta 

pela lei a todas as pessoas que se encontrem na situação de usuários (efetivos ou 

potenciais) de determinado serviço estatal”. (AMARO, Luciano. Direito tributário 

brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 40-41) 

In casu, verifica-se que o recolhimento da tarifa imposta pelo 

DETRAN/MT na Portaria n. 230/2009, ou como disposto na Lei Estadual n.º 

9.938/2013, é medida obrigatória para que o usuário possa registrar o contrato de 

financiamento gravado com ônus real e, consequentemente, obter o Certificado de 

Registro do Veículo – CRV. Não há, portanto, nenhuma possibilidade de o usuário 

recusar-se à utilização do serviço e, consequentemente, ao pagamento da “tarifa” 

imposta pelo DETRAN/MT para remunerá-lo, pois o Certificado de Registro de Veículo 

é documento obrigatório para que possa constituir o ônus real e trafegar livremente com 

o automóvel. 

Evidente, portanto, diante dessa compulsoriedade da “tarifa” 

estabelecida, restando evidente que a sua natureza é de tributo, na espécie de taxa de 

serviço, o que leva à conclusão, de que os dispositivos da Portaria n.º 230/2009 que 

versam sobre a referida cobrança são inconstitucionais por vício de 

inconstitucionalidade material. Seguindo a mesma sorte, demonstra-se inconstitucional 

os dispositivos da Lei Estadual n.º 9.938/2013, visto que, em que pese constar no texto 

legal o termo tarifa, nada mais é que uma taxa, visto a sua compulsoriedade. 

Acerca da distinção entre taxa e tarifa, assim dispõe a doutrina, 

verbis: 

“Deve-se ter bem presente a diferença entre taxa e preço 

público. Aquela é tributo, sendo cobrada compulsoriamente por força da 

prestação de serviço público de utilização compulsória ou do qual, de 

qualquer maneira, o indivíduo não possa abrir mão. O preço público, por 
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sua vez, não é tributo, constituindo, sim, receita originária decorrente da 

contraprestação por um bem, utilidade ou serviço numa relação de cunho 

negocial em que está presente a voluntariedade (não há obrigatoriedade 

do consumo). A obrigação de prestar, pois, em se tratando de taxa, decorre 

direta e exclusivamente da lei, enquanto, em se tratando de preço público, 

decorre da vontade do contratante. Por ter suporte no poder de tributar do 

Estado, submetendo os contribuintes de forma cogente, a exigência de 

taxas está sujeita às limitações constitucionais do poder de tributar (art. 

150 da CF: vedação do confisco). A fixação do preço público, de outro 

lado, independe de lei; não sendo tributo, não está sujeito às limitações do 

poder de tributar.” (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e 

Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 16. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora; ESMAFE, 2014) 

  

Nesse sentido, apreciando o pedido de Suspensão de Liminar n. 

182/PI relativamente a mesma matéria ora em exame, a então Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Ellen Gracie, assim entendeu, vejamos: 

“1. O Estado do Piauí e o Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado do Piauí-Detran/PI, com fundamento no art. 4º da Lei 8.437/92, 

requerem a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Relator do 

Agravo de Instrumento 07.001067-6, em trâmite no Tribunal de Justiça 

daquele Estado, a qual deferiu pedido de liminar requerida pelo Ministério 

Público estadual, nos autos da Ação Cautelar Preparatória 205722-2007 

(2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina), para 

"suspender imediatamente a cobrança da ''tarifa'' para registro do contrato 

de alienação fiduciária de veículos automotores" (fl. 40), objeto da Portaria 

61/2006-Detran/PI (fls. 23-26). 2. Os requerentes sustentam, em síntese: a) 

competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do 

art. 4º da Lei 8.437/92, porquanto a matéria tratada no processo principal é 

de índole constitucional (arts. 127 e 145, II, da Constituição da República); 

"b) grave lesão à ordem administrativa, inclusa no conceito de ordem 
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pública, uma vez que a decisão em apreço "interfere danosamente na 

organização administrativa e financeira de um ente federado, impondo 

determinações que, induvidosamente, jamais poderiam ser comandadas 

através de ação civil pública" (fl. 06), principalmente em face do contido no 

art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/85, bem como pelo fato de o 

provimento liminar ser satisfativo, o que não é cabível, nos termos do art. 

1º, § 3º, da Lei 8.437/92; c) grave possibilidade de lesão às finanças 

públicas, em decorrência da supressão de uma arrecadação anual próxima 

de R$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais), a título de registro 

de contratos de garantia fiduciária sobre veículos automotores, previsto no 

art. 1.361, § 1º, do Código Civil. 3. (...) 6. Passo, pois, ao exame do mérito 

do presente pedido de suspensão dos efeitos de decisão. A Lei 8.437/92, em 

seu art. 4º e § 1º, prevê o deferimento do pedido de suspensão da execução 

de liminar ou de acórdão, nas ações movidas contra o Poder Público ou 

seus agentes, no processo de ação popular e na ação civil pública, em caso 

de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar 

grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 

Ademais, conforme autoriza a jurisprudência pacificada do Supremo 

Tribunal Federal, quando da análise do pedido de suspensão de decisão (SS 

846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.96; SS 1.272-AgR, 

rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001, dentre outros), permite-se o 

proferimento de um juízo mínimo de delibação a respeito da questão 

jurídica deduzida na ação principal. Para tanto, destaco da inicial da ação 

cautelar preparatória (fls. 17-18): "Ab initio se verifica que a referida 

cobrança para registro de veículos não se encontra respaldada pelo 

instrumento jurídico adequado, pois se trata da prestação de serviço 

público compulsório, o qual deve ser remunerado através da taxa (art. 145, 

II da CF) instituída por lei e não através de tarifa como o Detran 

abusivamente determinou, olvidando os mais basilares princípios 

tributários constitucionais. Não obstante, ainda que a alhures mencionada 

tarifa encontrasse esteio legal, circunstância que consideramos apenas pelo 
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prazer da argumentação, já se constatou, no bojo da investigação, que o 

procedimento licitatório que culminou com a escolha da empresa 

responsável pela cobrança da referida tarifa encontra-se eivado de vício, 

uma vez que fora incluída no edital cláusula que frustrou a competitividade 

do certame (parecer contábil, fls. 659 à 667, carimbo MP), o que resulta na 

nulidade do mesmo." Além disso, assevero o contido na decisão ora 

impugnada, proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento 07.001067-6 

(TJPI), que, com fundamento nos arts. 527, III e 558 do CPC, deferiu 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal: "A Constituição da 

República, em seu artigo 145, II, determina que: Art. 145. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 

tributos: II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (sem grifos no 

original) Pela leitura do artigo constitucional acima transcrito, não há 

dúvidas que a prestação de serviço público deve ser remunerada através 

de taxa, devidamente instituída por lei. Desta forma, a cobrança para 

registro de contrato de alienação de veículos automotores, por ser um 

serviço, jamais poderia ser cobrada através de tarifa, mas tão somente 

através de taxa instituída por lei. Assim, evidente a fumaça do bom direito, 

um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal ora 

deferida. Portanto, a Portaria nº 061/2006 (fls. 31 a 34), mero ato 

administrativo, que estabelece procedimento para o registro de contrato de 

alienação fiduciária não respeitou o dispositivo constitucional acima 

transcrito, já que institui tarifa e não taxa instituída por lei específica na 

efetivação de serviço público." (fls. 38-39) Depreende-se, portanto, 

mormente em face do art. 145, II, da Constituição da República, a 

relevância dos fundamentos do Ministério Público estadual no sentido da 

ilegitimidade da instituição de "tarifa" para "cobrança do registro de 

contrato de alienação de veículos automotores", mediante mero ato 

administrativo, no caso, a Portaria 61/2006-Detran/PI (fls. 23-26), bem 
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como pelo fato de o procedimento licitatório, que culminou com a escolha 

da empresa responsável pela citada cobrança, estaria eivado de vício, "uma 

vez que fora incluída no edital cláusula que frustrou a competividade do 

certame" (fl. 66) Sobre o tema, trago à colação o decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal nas ADI 2.247-MC/DF,rel. Ministro Ilmar Galvão, 

Plenário, DJ 10.11.2000; ADI 1.952-MC/DF,rel. Ministro Maurício 

Corrêa, Plenário, DJ 11.6.1999 e ADI 1.823-MC/DF, rel. Ministro Ilmar 

Galvão, Plenário, DJ 16.10.1998. Assim, entendo que os relevantes 

fundamentos levantados pelo Ministério Público estadual possuem o 

condão de, no caso, afastar as supostas lesões à ordem administrativa e às 

finanças públicas aqui defendidas pelos requerentes, até porque a decisão 

em tela protege a ordem pública jurídico-constitucional. Nesse contexto, 

frise-se que os pressupostos contidos no caput do art. 4º da Lei 8.437/92, 

vale dizer, "manifesto interesse público" e "flagrante ilegitimidade" 

militam, na espécie, em favor do ora interessado, Ministério Público 

estadual e, em última análise, dos cidadãos. 7. (...) 9. Ante o exposto, 

indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2007. Ministra 

Ellen Gracie Presidente. (STF – SL 182, Relatora: Min. PRESIDENTE 

ELLEN GRACIE, j. 26/09/2007, p. 03-10-2007) 

 

Acresce-se a este fundamento que sendo a “tarifa” criada pela 

Portaria n.º 230/2009, na verdade, uma taxa de serviço, deveria ter sido instituída pelo 

Estado de Mato Grosso, e não pelo DETRAN/MT (autarquia estadual) haja vista que 

somente os entes que compõem a Administração Pública direta (União, Estados-

membros, Municípios e Distrito Federal), é que podem criar e exigir esta espécie 

tributária. 

Todavia, em que pese a Lei Estadual n.º 9.938/2013 instituir por 

meio de lei a respectiva “tarifa”, o que se busca é a essência do objeto normativo. Não 

se trata apenas de uma denominação com que a norma identifica o meio remuneratório 

do serviço em questão, uma vez que a taxa deve ser destinada aos cofres do Estado, 

enquanto a tarifa é devida à concessionária. Até porque, resta evidente a 
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compulsoriedade do serviço oferecido, inexistindo qualquer opção para a utilização de 

outro serviço, no qual o valor pago pelo contribuinte é feito diretamente à empresa 

particular, e não ao Estado. 

Portanto, depreende da legislação estadual em comento, que foi 

editada buscando dar ar de legalidade a um procedimento licitatório feito 

equivocadamente, visando, principalmente, atender decisão judicial, mais 

especificamente a medida cautelar deferida nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 19583/2013. 

Assim, a Lei Estadual n.º 9.983/2013 é inconstitucional pela 

natureza e destinação da remuneração pelo serviço. 

Nessa linha de raciocínio, estabelece o art. 149, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

“Art. 149 – O Estado e os Municípios, observado o disposto na 

Constituição Federal e nesta Constituição, poderão instituir os seguintes 

tributos: 

I – [...] 

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis 

prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;” 

O Desembargador Federal Leandro Paulsen bem esclarece sobre 

o assunto, in verbis: 

“[...] as taxas são tributos que tem como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, 

de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto 

à sua disposição. Pressupõe, portanto, atuação administrativa do Estado 

diretamente relacionada ao contribuinte e indicada pelo legislador como 

fato gerador da obrigação tributária. 

Efetivamente, cada ente federado tem competência para 

cobrar taxas pelo poder de polícia que exerça ou pelos serviços que preste 

no desempenho da sua competência político-administrativa. Note-se que o 
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art. 145 da CF fala da cobrança de taxas pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas atribuições. 

[...] 

Quanto à taxa de serviços, o CTN estabelece como seu fato 

gerador a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (art. 77), e 

dispõe sobre suas características:  

[...] 

O montante cobrado a título de taxa, diferentemente do que 

acontece com os impostos, não pode variar senão em função do custo da 

atividade estatal. Conforme PAULO DE BARROS CARVALHO, “em 

qualquer das hipóteses previstas para a instituição de taxas – prestação de 

serviço público ou exercício do poder de polícia – o caráter sinalagmático 

deste tributo haverá de mostrar-se à evidência...” [...] 

O produto da taxa visa a custear a atividade estatal, não 

podendo ter destinação desvinculada da mesma. Sendo as taxas cobradas 

em razão de um serviço ou do exercício do poder de polícia, está clara a 

intenção do Constituinte no sentido de que tal implique o custeio de tais 

atividades estatais. [...]” (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário 

Completo. 7. ed. ver. atual. e ampl., Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2015, p. 50/53) 

 

Resta evidente que conteúdo jurídico da definição constitucional 

de tributo encontra ressonância no Código Tributário Nacional, com o alerta de que a 

sua natureza jurídica específica independe da denominação que lhe atribua, conforme o 

caso vertente. Significa, portanto, que a Lei Estadual n.º 9.983/2013, consolida um 

serviço de utilização compulsória, no qual só se admitirá a cobrança de taxa, não sendo 

suscetível a cobrança de tarifa. Neste sentido, assevera Hely Lopes Meirelles que “O 

serviço concedido deve ser remunerado por tarifa (preço público), e não por taxa 

(tributo).” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 41. ed. São 

Paulo: Editora Malheiros, 2015, p. 485). 
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Necessária esta distinção, pois a fixação da tarifa será feita pelo 

preço da proposta vencedora da licitação e sua manutenção, a fim de preservar-se a 

equação econômico-financeira, devendo respeitar as regras de revisão e reajuste 

estabelecidas na Lei n.º 8.987/95, no edital de convocação e no contrato de concessão. 

No caso sub judice, tanto a Portaria n.º 230/2009, quanto a Lei Estadual n.º 9.938/2013 

estipularam em seus respectivos artigos o valor a ser remunerado a concessionária do 

serviço, afastando, de forma fulcral, o caráter de tarifa conforme estipulado nas normas 

em comento. 

Além disso, ao contrário das taxas, as tarifas não são tributos. 

São a remuneração de serviços públicos objetos de delegação pelo poder concedente, 

não sendo instituídas por lei e não se submetem ao princípio da anterioridade, surgindo 

através da proposta do concessionário durante a licitação, os quais são fixadas por ato 

administrativo. 

Hugo de Brito Machado, com extrema clareza faz a distinção 

entre taxa e tarifa, conforme o seguinte excerto doutrinário: 

“Quanto à remuneração pelo uso ou pela aquisição da 

propriedade de bens do Estado, é pacífico o entendimento: a receita é um 

preço. Nunca uma taxa. O problema se situa na área dos serviços, onde 

diversos critérios têm sido apontados pelos estudiosos da Ciência das 

Finanças e do Direito Financeiro para estabelecer a distinção entre taxa e 

preço. Um desses critérios seria a compulsoriedade, sempre presente em 

relação à taxa, e ausente em relação ao preço, que seria facultativo. Há, 

porém, que sustente a existência de preços obrigatórios, assim como há 

quem afirme a existência de taxas facultativas. O Supremo Tribunal já 

fixou entendimento pelo qual: Preços de serviços públicos e taxas não se 

confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e 

têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em 

relação à lei que as instituiu. 

A maioria dos autores ensina que a taxa corresponde ou está 

ligada a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Justifica-

se, assim, a taxa pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação de 
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serviço público, porém, seria uma atividade especificamente estatal. O 

preço público, assim, seria a remuneração correspondente a um serviço 

público não especificamente estatal, vale dizer, uma atividade de natureza 

comercial ou industrial. 

Acontece que a definição do que seja atividade específica do 

Estado enseja divergências insuperáveis. Aquilo que em determinado lugar 

considera-se atividade própria do Estado em outros lugares pode não ser 

assim considerado. E até em um mesmo lugar hoje pode ser considerado 

atividade própria do Estado aquilo que não o era ontem. 

Não é fácil, nos domínios da Ciência das Finanças, estabelecer 

a diferença entre taxa e preço público. No âmbito jurídico, porém, a 

questão se resolve em admitir-se que a distinção entre a atividade própria 

do Estado e atividades que podem ser exercidas por particulares há de ser 

formulada no plano político, vale dizer, há de ser fixada pelo Legislativo. 

Assim, admite-se que a lei estabeleça fronteira entre a taxa e o preço, 

instituindo o que se pode entender como taxa por definição legal.  

[...] 

O tributo, por sua própria definição legal, é prestação 

pecuniária compulsória (CTN, art. 3º). Logo, sendo a taxa uma espécie de 

tributo, é também compulsória. Não tem sentido, pelo menos no Direito 

positivo brasileiro, falar-se em taxa facultativa. Isto, porém, há de ser 

entendido em seus devidos termos. Sendo o fato gerador da taxa em serviço 

daqueles que, no dizer do art. 79, inciso I, alínea "b", são de utilização 

compulsória, então o pagamento da taxa efetivamente é simples decorrência 

de encontrar-se o contribuinte em condições de poder utilizar o serviço, 

ainda que não o faça. Se, porém, o fato gerador da taxa for a efetiva 

utilização do serviço, aí o contribuinte poderá fugir ao respectivo 

pagamento, bastando que não o utilize. Daí não se poderá concluir que a 

taxa é facultativa. Também do imposto pode-se fugir, bastando que se evite 

a situação que configura o respectivo fato gerador. 
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Ocorre que a fuga ao pagamento da taxa, pela não utilização do 

serviço deixa desatendida a necessidade respectiva, que por outro meio não 

poderá ser satisfeita. 

[...] 

Se a ordem jurídica obriga a utilização de determinado 

serviço, não permitindo o atendimento da respectiva necessidade por outro 

meio, então é justo que a remuneração correspondente, cobrada pelo 

Poder Público, sofra as limitações próprias dos tributos. O contribuinte 

estará seguro de que o valor dessa remuneração há de ser fixado por 

critérios definidos em lei. Terá, em síntese, as garantias estabelecidas na 

Constituição. 

Por outro lado, se a ordem jurídica não obriga a utilização do 

serviço público, posto que não proíbe o atendimento da correspondente 

necessidade por outro meio, então a cobrança da remuneração 

correspondente não ficará sujeita às restrições do sistema tributário. Pode 

ser fixada livremente pelo Poder Público, pois o seu pagamento resulta de 

simples conveniência do usuário do serviço. 

À liberdade que tem o Poder Público na fixação do preço 

público corresponde a liberdade do cidadão de utilizar, ou não, o serviço 

correspondente. Se o cidadão não tem essa liberdade, o Poder Público 

deve estar igualmente limitado pela ordem jurídica no pertinente aos 

critérios para fixação do valor a ser cobrado, que será um tributo." (Curso 

de Direito Tributário. 20. ed. São Paulo: Editora Malheiros, p. 376/379) 

 

Ademais, não cabe ao legislador optar ao seu alvedrio o regime 

a que submeterá a remuneração dos serviços públicos, pois o serviço público não pode 

ser visto como mercadoria, estando vinculado porque a lei assim o determina, restando 

ao administrado utilizá-lo por necessidade, ou porque a lei assim dispõe. 

Destaco, ainda, que a Portaria n.º 230/2009 peca, também, por 

vício de inconstitucionalidade formal, na medida em que a instituição da taxa, 
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indevidamente rotulada de tarifa, foi criada por pessoa jurídica da Administração 

indireta, que não possui competência legislativa para tal mister. 

Outrossim, que as taxas devem ser criadas por lei em respeito ao 

princípio da legalidade, previsto no art. 150, I, da CE/MT, e não podem ser cobradas no 

mesmo exercício financeiro em que foram instituídas, em observância ao princípio da 

anterioridade (art. 150, II, “b”, CE/MT). 

No caso concreto, entretanto, nem um nem outro princípio foi 

atendido pelas normas impugnadas, que instituiu a contraprestação pelo serviço de 

registro de contratos de financiamentos por meio de portaria e para cobrança no mesmo 

exercício financeiro, como se vê do art. 14 da Portaria n.º 230/2009, o qual é expresso 

ao dispor que “esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário”, ou ainda, no disposto no art. 10º da Lei Estadual n.º 

230/2009, que fez a lei em comento vigorar na data de sua publicação, em total 

desacordo com a Constituição Estadual, visto sua incidência no mesmo exercício 

financeiro da publicação. 

Mostra-se, evidente, de uma leitura aprofundada da Lei Estadual 

n.º 9.983/2013 que sua inconstitucionalidade vai além, não estando restrita apenas a 

instituição de taxa como se tarifa fosse, mas também no que dispõe o §2º, do art. 7º, 

corrigindo anualmente o valor da tarifa, fixando como indexador o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC. É cediço que, em hipótese alguma, pode lei indexar a 

economia, estipulando qual o índice aplicado para sua recomposição. 

Contudo, dentre todos os artigos da Lei Estadual n.º 9.983/2013, 

o que chama mais atenção para a estranheza da norma encontra-se disposto no art. 8º, 

que dispõe: “Convalidam-se todos os atos legais praticados na Concorrência Pública 

n.º 002/2009/DETRAN/MT.” 

Ora, a convalidação de ato administrativo, nada mais é que a 

assunção da existência de vícios ocorridos na Concorrência Pública n.º 

002/2009/DETRAN/MT, o qual sagrou-se vencedora a empresa FDL – Serviços de 

Registro, Cadastro, Informatização e Certificação de Documentos LTDA., atual EIG 

Mercados LTDA. 
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Inclusive, destaca-se que na Mensagem n.º 31/2013, enviada 

pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, como dito 

alhures, dispôs que o processo licitatório seguiu seus regulares requisitos, sendo 

autorizados pelos órgãos competentes que chancelaram a Concorrência Pública. 

Entretanto, necessário se buscar quais atos a Lei Estadual n.º 

9.983/2013 buscou convalidar. 

Verifica-se no Processo n.º 20.168-5/2009, que a Corte de 

Contas do Estado de Mato Grosso, por meio da Relatoria do Conselheiro Alencar 

Soares, julgou parcialmente procedente, “[...] em virtude da comprovação de 

irregularidades que antecederam à abertura do certame, representadas pelas seguintes 

práticas omissivas e comissivas ilegais: a) abertura de certame sem lei autorizativa 

prévia, com ofensa ao artigo 2º, da Lei n. 9.074 de 07/07/1995; e, b) ausência de 

publicação de ato, previamente ao edital de licitação, justificando a conveniência da 

outorga de concessão, caracterizando seu objeto, área e prazo, com infração ao artigo 

5º, da Lei n. 8.897 de 13/02/1995 [...]”. 

 

Assim dispõe o art. 2º da Lei n.º 9.074/95, in verbis: 

“Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de 

concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe 

os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e 

limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas 

Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e 

Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei nº 8.987, de 

1995.” 

 

Por sua vez, o art. 5º da Lei n.º 8.987/95, esclarece: 

“Art. 5º O poder concedente publicará, previamente ao edital 

de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou 

permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo.” 
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Verifica-se, portanto, que o Poder Executivo buscou subverter 

através de lei estadual, a inobservância de dispositivos dispostos em lei federal, 

inclusive submetendo tal “convalidação” de vício no processo licitatório ao Poder 

Legislativo.  

Ora, no momento em que há afronta a Lei n.º 8.987/95, que 

dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, está, 

por vias transversas, infringindo dispositivo constitucional, conforme previsto no art. 

175, da CRFB/88, in verbis: 

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, 

bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 

ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado.” 

 

Norma reproduzida pela Constituição Estadual em seu art. 131, 

senão, vejamos: 

“Art. 131 A autorização, permissão ou concessão para a 

prestação de serviços públicos, sempre mediante licitação, será regulada 

por lei, que disporá sobre:  

I - o regime das empresas concessionárias de serviços públicos, 

o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de 

caducidade, fiscalização, rescisão e reversão de concessão ou permissão;  

II - os direitos dos usuários;  

III - tarifas que permitam cobrir o custo, a depreciação dos 

equipamentos e os investimentos na melhoria e a expansão dos serviços;  
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IV - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado;  

V - a reversão dos bens vinculados ao serviço público objeto de 

concessão ou permissão.” 

 

No momento em que a Concorrência Pública deixa de atender 

requisitos necessários, dispostos na legislação federal, na Constituição da República e 

na Constituição Estadual, está atacando frontalmente os princípios norteadores da 

Administração Pública. 

Dessa forma, como bem destacou o E. Desembargador Luiz 

Carlos da Costa, quando do julgamento da medida cautelar, nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 108774/2013, “A Lei é inconstitucional de ‘A a Z’”. 

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES as Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade n.º 19583/2013 e n.º 108774/2013. 

É como voto.  
 

 

REQUERENTE(S): PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT 

   

 

 

Número do Protocolo: 19583/2013 

Data de Julgamento: 24-01-2019  

 

 

 

 

E M E N T A 

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

JULGAMENTO CONJUNTO – PORTARIA N.º 230/2009/DETRAN/MT – 

LEI ESTADUAL N.º 9.983/2013 – INSTITUIÇÃO DE TARIFA COMO 

CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO DE 

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS GRAVADOS 

POR ARRENDAMENTO MERCANTIL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 
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RESERVA DE DOMÍNIO E PENHOR – TARIFA COM NÍTIDA 

NATUREZA JURÍDICA DE TAXA – OFENSA AO ART. 149, CAPUT, 

II, DA CE/MT – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE – VIOLAÇÃO AO 150, I E II 

“B”, DA CE/MT – IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO DO VALOR 

DE TAXA – CONVALIDAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – 

INVIABILIDADE – AFRONTA A LEGISLAÇÃO FEDERAL – 

INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÕES DIRETAS DE 

INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PROCEDENTES. 

Diante da compulsoriedade da “tarifa” estabelecida, resta 

evidente a natureza de tributo, na espécie de taxa de serviço, o que leva à 

conclusão, de que os dispositivos da Portaria n.º 230/2009, bem como da 

Lei Estadual n.º 9.938/2013, que versam sobre a referida cobrança são 

inconstitucionais por vício de inconstitucionalidade material, visto que, em 

que pese constar no texto legal o termo tarifa, nada mais é que uma taxa, 

visto a sua compulsoriedade, devendo o serviço concedido ser remunerado 

por tarifa (preço público), e não por taxa (tributo). 

As taxas devem ser criadas por lei em respeito ao princípio da 

legalidade, previsto no art. 150, I, da CE/MT, e não podem ser cobradas no 

mesmo exercício financeiro em que foram instituídas, em observância ao 

princípio da anterioridade (art. 150, II, “b”, CE/MT). 

Em hipótese alguma, pode lei indexar a economia, estipulando 

qual o índice aplicado para sua recomposição de referida taxa. 

No momento em busca-se convalidar vícios ocorridos na 

Concorrência Pública, deixa-se de atender requisitos necessários, dispostos 

na legislação federal, na Constituição da República e na Constituição 

Estadual, está atacando frontalmente os princípios norteadores da 

Administração Pública. 

 


