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RESUMO 

 

Trata-se sobre a responsabilidade civil empregada aos notários e registradores no 
exercício de suas funções, a qual é regida pela Lei n° 8.935/94, que regulamentou o 
artigo 236 da Constituição Federal, uma vez que recebe a outorga do Poder Público. 
O que incentivou a realização deste trabalho de pesquisa foi compreender se o notário 
e registrador deve responder sozinho, ou se o Poder Público/Estado deve ser 
mencionado solidariamente ou subsidiariamente, apresentando assim legislação 
específica com suas modificações, doutrina e jurisprudência; averiguar a natureza 
jurídica dos notários e registradores, bem como do instituto da responsabilidade civil 
sob a sustentação do ordenamento jurídico brasileiro, identificando se o Poder 
Público/Estado ocorre em responsabilidade objetiva ou subjetiva no caso do dano; a 
respectiva alteração do artigo 22 da Lei n° 8.935/94, alterado recentemente pela Lei 
n° 13.286/2016; e se os tribunais pátrios e STJ têm enfrentado o referendado instituto 
da responsabilização civil. A metodologia aplicada é a revisão bibliográfica, por meio 
de pesquisa em obras, artigos, revistas especializadas, monografias, teses, sites, 
análise de legislação específica, doutrinas e jurisprudências, e demais fontes 
necessárias para o êxito do presente. Após realização desta pesquisa, cujo tema, por 
certo, não se esgota aqui, pode-se observar que ainda existem muitas divergências 
entre doutrina e jurisprudência, no entanto a reponsabilidade do Oficial será subjetiva, 
enquanto que o Estado responderá subsidiariamente, mas somente quando provada 
a culpa ou o dolo do profissional. 
 
 
Palavras-chave: Responsabilidade civil; Notário e Registrador; Responsabilidade em 
face do Estado; Entendimento do STJ; Código de Defesa do Consumidor aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

ABSTRACT 

 

It concerns the civil liability of notaries and registrars in the performance of their duties, 
which is governed by Law No. 8.935 / 94, which regulated article 236 of the Federal 
Constitution, once it receives the granting of the Public Power. What stimulated the 
accomplishment of this research work was to understand if the notary and registrar 
must respond alone, or if the Public Power / State should be mentioned jointly or 
subsidiarily, thus presenting specific legislation with its modifications, doctrine and 
jurisprudence; ascertain the legal nature of notaries and registrars, as well as the 
institute of civil liability under the Brazilian legal system, identifying whether the Public 
Power / State occurs in objective or subjective liability in case of damage; the 
respective amendment to article 22 of Law 8,935 / 94, recently amended by Law 
13286/166; and whether the patriot and STJ courts have faced the referendum institute 
of civil accountability. The applied methodology is the bibliographical review, through 
research in works, articles, specialized magazines, monographs, theses, websites, 
analysis of specific legislation, doctrines and jurisprudence, and other sources 
necessary for the success of the present. After carrying out this research, whose 
subject is certainly not exhausted here, it can be observed that there are still many 
divergences between doctrine and jurisprudence, however the responsibility of the 
Official will be subjective, while the State will respond subsidiarily, but only when 
proved guilt or malice of the professional.. 
 
 
Keywords: Civil liability; Notary and Registrar; Responsibility in the face of the State; 
Understanding of the STJ; Applicable Consumer Protection Code. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente monografia tem como objeto tratar sobre a responsabilidade civil 

do notário e registrador em face às Leis n° 8.935/94 e n° 6.015/73. 

A atividade notarial se consolida em serviços públicos que são colocados à 

disposição da população e que são exercidos por um particular, tendo como princípios 

fundantes a publicidade, autenticidade e eficácia jurídica aos atos jurídicos, e seu 

objetivo principal é a garantia da segurança jurídica às relações que se solidificam 

entre particulares e/ou administração pública, a qual visa sempre à segurança do ato. 

O instituto da responsabilidade civil decorre de obrigação patrimonial a qual é 

imputada a quem causou um dano e possui a obrigação de reparar, em razão das 

normas que se têm disciplinadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ao tratar da 

responsabilidade civil, far-se-á a evolução histórica desse instituto, juntamente com a 

legislação vigente do País. 

O principal objetivo deste trabalho é tratar sobre o aspecto particular do 

instituto da responsabilidade civil que é aplicada no exercício da atividade 

desenvolvida por notários e registradores no Brasil. Também é elencada a 

responsabilidade civil do Estado, haja vista que os agentes do serviço notarial e 

registral possuem a delegação do Poder Público. 

O tema, como elencando anteriormente, foi abordado pois foi visto na vivência 

profissional deste acadêmico, em razão de trabalhar em um serviço notarial e registral. 

Ao abordar o regime jurídico dos notários e registradores no Brasil, se 

demonstrará por meio de referências da doutrina e da jurisprudência como se integram 

os titulares das serventias extrajudiciais numa categoria específica.   

O desenvolvimento deste trabalho se apresenta em três seções. Na primeira 

aborda-se desde a criação de responsabilidade, a qual se deu pelo direito romano, 

bem como sua evolução histórica, até os elementos que necessariamente devem 

estar presentes para assim, então, ser qualificada a responsabilidade civil, a qual vai 

com diversos doutrinadores esposando seus respectivos entendimentos, observando 

que em alguns momentos existem divergências relevantes. 

Na segunda seção procura-se entender onde surgiu a atividade notarial e 

registral, visto que a mesma já era descrita até mesmo nas sagradas escrituras, com 

os “escribas”, que eram as pessoas que detinham o conhecimento na época. Para 

isso aborda-se sua evolução pelo direito até adentrar no ordenamento jurídico vigente, 
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suas dessemelhanças entre os códex que o ordenamento já possuiu e o vigente. 

Trata-se conjuntamente se os notários e registradores são considerados agentes 

públicos ou não, levando em conta o entendimento majoritário do Supremo Tribunal 

Federal em relação à questão. Além disso, como agem seus prepostos em relação à 

serventia e ao seu ressarcimento, visto que o Estado não os remunera, sendo assim 

pagos os emolumentos pelos que se utilizam deste serviço, sendo que a Lei é omissa 

em relação ao valor a ser cobrado, cabendo a cada Tribunal de Justiça determinar 

seu respectivo valor. Ainda se falará sobre o FUNARPEN (Fundo de Apoio ao Registro 

Civil das Pessoas Naturais), donde provêm os selos de fiscalização que todo o notário 

e registrador é obrigado a alocar em seus documentos expedidos, em face à Lei n° 

13.228/2001. 

Por fim, na terceira e última seção procura-se descrever com exatidão a 

responsabilidade do notário e registrador, e se o Estado deve responder ao mesmo 

tempo com o oficial, sendo pela modalidade solidária ou subsidiária, juntamente com 

o entendimento de doutrinadores específicos na área, ou seja, responsabilidade civil 

concomitantemente com o direito administrativo, para que se possa entender como 

funciona a participação do Estado. Por fim, serão abordadas as alterações legislativas 

dadas pela Lei n° 13.286/16 e se fará uma análise jurisprudencial sobre o tema, 

conjuntamente verificando se o CDC (Código de Defesa do Consumidor) deve ser 

aplicado à referida categoria.  

Cabe ressaltar que o presente trabalho não busca esgotar o tema em estudo.
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2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A presente seção trata sobre o estudo da responsabilidade civil como um todo, 

desde seu surgimento, sua evolução histórica, elementos caracterizadores para que 

haja efetivamente a responsabilização civil, suas espécies, e, por fim, a excludente da 

responsabilidade Estatal.   

2.1 DO CONCEITO 

A ideia de responsabilidade civil está relacionada ao entendimento de não 

prejudicar outro. A responsabilidade pode ser definida como a aplicação de medidas 

que obriguem alguém a reparar o dano causado a outrem em razão de sua ação ou 

omissão, a qual está intimamente ligada ao campo das obrigações do direito civil – é 

matéria que a todo o momento pode ser discutida. 

Nas sábias palavras da professora Maria Helena Diniz:  

A responsabilidade civil faz parte do direito das obrigações, possuindo como 
escopo principal a obrigação de uma pessoa, física ou jurídica, reparar os 
danos morais e materiais causados a outrem, seja em razão de ato por ela 
exercido, por seu preposto ou subordinado, por coisa de sua propriedade ou 
por exigência legal. (DINIZ, 2008, p. 44). 

Cavalieri Filho também conceitua a responsabilidade civil: “A violação de um 

dever jurídico configura o ilícito, que, quase sempre, acarreta dano para outrem 

gerando um novo dever jurídico, qual seja, o de reparar o dano”. (CAVALIERI FILHO, 

2015, p. 16).  

Com esse ensinamento devemos então diferenciar responsabilidade: “esta 

surge se o devedor não cumpre espontaneamente a primeira” (GONÇALVES, 2017, 

p. única) – ou seja, é um dever jurídico sucessivo, e obrigação, que vem a ser “um 

vínculo jurídico que confere ao credor (sujeito ativo) o direito de exigir do devedor 

(sujeito passivo) o cumprimento de determinada prestação” (GONÇALVES, 2017, p. 

única) – ou seja, se extingue pelo cumprimento. Dessa forma, afirma-se que a 

responsabilidade é a sombra da obrigação. 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

No tocante à evolução história da responsabilidade civil, a doutrina leciona 

que a origem etimológica da responsabilidade civil se encontra no termo latino 

respondere, o qual possui por origem o vocábulo spondeo, que era um meio 
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empregado nos contratos verbais da antiga Roma, constituído basicamente na 

garantia dada ao credor de que o devedor responderia pelo cumprimento das 

obrigações assumidas. (STOCO, 2004, p. 118). 

2.2.1 Direito Romano 

A responsabilidade civil se assenta, conforme a teoria clássica, em três 

pressupostos: a) dano; b) culpa do autor; e c) relação de causalidade. O Direito 

Romano contribuiu muito para que os estudiosos chegassem a um conceito que diz 

respeito à responsabilidade civil. 

É certo que na origem da evolução histórica da responsabilidade, a ideia que 

prevalecia era a da vingança privada, que ganhou espaço com o surgimento da Lei 

das XII Tabuas1. Nesse momento não se cogitava da ideia de culpa. 

O que se cogitava inicialmente era a vingança realizada pelas próprias mãos, 

existindo a punição do mal pelo mal, “A lei do Talião”, em que, não existindo acordo 

entre as partes a vítima agredia o ofensor da mesma forma que este o havia ofendido. 

A regra era a do “olho por olho dente por dente”. 

Se alguém causasse um dano a outrem sofreria o mesmo dano que cometeu. 

Era a chamada vingança coletiva. 

Com a criação da lex aquilia de danno, foi estabelecida uma nova forma de 

indenizar a vítima em decorrência do dano ocorrido, passando assim o Estado a 

exercer o poder de punição e não mais a dita vingança. Nesse contexto surgiu ainda 

a reparação do dano, sendo uma responsabilidade civil moderna para a época, 

sugerindo assim a ideia do dever de reparação. 

Com relação ao estudo da Lei Aquilia, deve-se observar o que a professora 

Maria Helena descreve: 

 
A Lex Aquilia de damno veio a cristalizar a ideia de reparação pecuniária do 
dano, impondo que o patrimônio do lesante suportasse os ônus da reparação, 
em razão do valor da res, esboçando-se a noção de culpa como fundamento 
da responsabilidade, de tal sorte que o agente se isentaria de qualquer 
responsabilidade se tivesse procedido sem culpa. Passou-se a arbitrar o dano 
à conduta culposa do agente. (DINIZ, 2011, p. 27). [grifo do autor]. 

                                                 
1 A Lei das Doze Tábuas (Lex Duodecim Tabularum ou simplesmente Duodecim Tabulae, em latim) 
constituía uma antiga legislação que está na origem do direito romano. Formava o cerne da constituição 
da República Romana e do mos maiorum (antigas leis não escritas e regras de conduta). Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico 
=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJustica&pagina=tabuas>. Acesso em: 29 jul. 2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico%20=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJustica&pagina=tabuas
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico%20=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJustica&pagina=tabuas
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Sendo assim, com a ocorrência do dano criou-se a obrigação de reparar, 

mediante indenização pecuniária, desde que comprovada a culpa do agressor. 

2.2.2 Direito Francês 

O Código francês de Napoleão foi escrito logo após a Revolução Francesa, 

cujos objetivos basilares eram os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. 

Sendo assim, buscava-se impedir a abusiva interferência do Estado na vida do povo.  

O direito francês pouco a pouco foi adequando o que o direito romano tinha 

deixado de legado, o qual foi influenciado em vários países, inclusive o Brasil. 

Nesse contexto vale destacar o ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves 

sobre o direito francês: 

O direito francês, aperfeiçoando pouco a pouco as ideias românticas, 
estabeleceu nitidamente um princípio geral da responsabilidade civil, 
abandonando o critério de enumerar os casos da composição obrigatória. Aos 
poucos, foram sendo estabelecidos certos princípios, que exerceram sensível 
influência nos outros povos: direito à reparação que houvesse culpa, ainda 
que leve, separando-se a responsabilidade civil (perante a vítima) da 
responsabilidade penal (perante o Estado); a existência da culpa contratual 
(a das pessoas que descumprem as obrigações) e que não se liga nem a 
crime nem a delito, mas se origina da negligência ou imprudência. 
(GONÇALVES, 2017, p. única). 

Era a generalização do princípio que tem o fundamento aquiliano: in lege 

Aquilia et levíssima culpa venit, ou seja, mesmo que o dano causasse uma pena 

levíssima, o causador do dano teria a obrigação de indenizar quem sofreu o dano. 

Ocorre que, em um estágio mais avançado, o direito francês evoluiu para a 

teoria do risco. Assim, conforme a lição de Maria Helena Diniz sobre o tema: 

Todavia, a responsabilidade civil também evoluiu em relação ao fundamento 
(razão por que alguém deve ser obrigado a reparar um dano), baseando-se 
o dever de reparação não só na culpa, hipótese em que será subjetiva, como 
também no risco, caso em que passará a ser objetiva, ampliando-se a 
indenização de danos sem existência de culpa. (DINIZ, 2011, p. 11). 

Desse modo a teoria do risco não substituiu a teoria da culpa, mas ambas 

coexistiam, de modo que havia tanto a responsabilidade subjetiva quanto a 

responsabilidade objetiva. Portanto, a teoria do risco veio assentada na 

responsabilidade objetiva. Aquele que exerce uma atividade de risco deve assumi-lo 

sem colocar um terceiro à disposição desse risco. Em vista disso, o Código 

Napoleônico foi de suma importância ao estabelecer as primeiras ideias de 



16 

  

responsabilidade subjetiva e objetiva, influenciando os mais diversos ordenamentos 

jurídicos, sobretudo o Brasil. 

2.2.3 Direito Português 

Muito pouco se tem descrito do primitivo Direito Português. Inicialmente não 

existia a diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade criminal devido à 

influência do cristianismo. 

Após a invasão árabe aconteceu a divisão de entendimento entre a 

responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Ficou determinado que a 

responsabilidade civil ocorresse nos casos de dolo ou culpa, se houvesse violação ao 

direito de outrem. 

            O moderno código civil de 1966 mencionava que havendo geração de uma 

indenização ao lesado pelos danos sofridos não haverá a indenização 

independentemente da culpa nos casos expressos em lei. 

2.2.4 Direito Brasileiro 

No princípio do direito brasileiro a responsabilidade era estabelecida no rol da 

condenação criminal, logo, em 1830, com a criação do Código Criminal, o qual só foi 

promulgado seis (06) anos após a Constituição do Império, houve assim a dissolução 

do Código Civil e Criminal. 

É o ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves sobre a criação do Direito 

Brasileiro no campo da responsabilidade civil: 

O Código Criminal de 1830, atendendo às determinações da Constituição do 
Império, transformou-se em um código civil e criminal fundando nas sólidas 
bases da justiça e da equidade, prevendo a reparação natural, quando 
possível, ou a indenização; a integridade da reparação, até onde possível; a 
previsão dos juros reparatórios; a solidariedade; a transmissibilidade do dever 
de reparar e do crédito de indenização aos herdeiros etc. (GONÇALVES, 
2017, p. única). 

É indiscutível o fato de que a responsabilidade penal da constituição do 

império estava amplamente ligada com a responsabilidade civil, uma vez que uma 

deteve sua origem na outra. Somente com a evolução dos pensamentos dos juristas 

que os institutos passaram a ser independentes. 

Posteriormente, com o advento do Código Civil de 1916, elaborado pelo 

renomado jurista Clóvis Beviláqua, o qual teve ampla influência do Direito Francês, 
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ficou assim consagrada a teoria da culpa ou dolo do causador, adotando a 

responsabilidade civil subjetiva coma regra. 

Com o advento do Código Civil Brasileiro de 2002, o legislador preferiu não 

alterar o que já estava em concordância desde a promulgação do Código Civil de 

1916, ou seja, preferiu não alterar a ideia da responsabilidade subjetiva, cujo 

entendimento era pacífico em todos os tribunais. 

O disposto no art. 186 do Código Civil Brasileiro prevê: “Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O que difere do Código 

de 1916 era que no Código de 2002 o legislador procurou trazer a previsão do dano 

material, moral ou à imagem, a qual já era prevista na Constituição Federal de 1988, 

em seu art. 5, inciso V2. 

Uma vez dito isso, cabe ressaltar que o progresso e o desenvolvimento 

industrial acabaram por criar novas teorias e assim proporcionar mais proteção à 

vítima. Uma dessas novas teorias foi a chamada “Teoria do Risco”, alicerçada na 

responsabilidade objetiva, a qual por sua vez busca a reparação de todo o dano, 

independente de quem quer que seja o causador, assim como assinala João Batista 

Lopes, mencionado por Gonçalves: “Nos últimos tempos ganhou terreno a chamada 

teoria do risco, que, sem substituir a teoria da culpa, cobre muitas hipóteses em que 

o apelo às concepções tradicionais se revela insuficiente para a proteção da vítima”. 

(GONÇALVES, 2017, p. única). 

Enfim, no ordenamento jurídico atual dever haver a necessidade de 

demonstração da culpa para ser assim configurada a responsabilidade civil, que como 

regra prevê a responsabilidade subjetiva. Contudo, a desvantagem da teoria da culpa 

para a teoria do risco (que submete a ideia de atividade perigosa) ganha espaço, 

assim estabelecendo a responsabilidade objetiva, que independe de culpa. 

No entendimento de Carlos Roberto Gonçalves:  

O Código Civil de 2002 mantém o princípio da responsabilidade com base na 
culpa (art. 927), definindo o ato ilícito no art. 186, in verbis: “Aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

                                                 
2 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem;  
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No art. 927, depois de estabelecer, no caput, que “aquele que, por ato ilícito 
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo”, dispõe, 
refletindo a moderna tendência, no parágrafo único, verbis: “Haverá 
obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 
(GONÇALVES, 2016, p. 29). [grifo do autor]. 

O Código Civil de 2002, portanto, adotou um sistema misto de 

responsabilidade, sendo que um constitui a regra e outro a exceção, ampliando a 

possibilidade de reparação às vítimas, e sem dúvida foi a principal inovação do 

diploma legal no campo da responsabilidade civil. 

2.3 ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A doutrina ainda mesmo em tempos modernos não é uníssona em relação 

aos elementos que caracterizam a responsabilidade civil. A base fundamental para a 

responsabilidade civil é o que está descrito no art. 186 do Código Civil, o qual consagra 

que a ninguém é dado causar prejuízo a outrem, ou seja, princípio do neminem 

laedere, ou seja, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. 

Desse dispositivo retiram-se os elementos seguintes da responsabilidade civil: 

1) conduta humana (comissiva ou omissiva), 2) culpa ou dolo, 3) dano ou prejuízo, e 

4) nexo de causalidade. 

2.3.1 Conduta Humana: ação ou omissão 

A conduta humana é o primeiro pressuposto a ser analisado quando se trata 

de responsabilidade civil, uma vez que, nas palavras de Sergio Cavalieri Filho, chama-

se de: “[...] correto falar em conduta culposa, isto porque a culpa, isolada e 

abstratamente considerada, só tem relevância conceitual”. (CAVALIERI FILHO, 2015, 

p. 40). A conduta humana, seja ela ação ou omissão, é o ato da pessoa que causa 

dano ou prejuízo a outrem. É o ato do agente ou de outro que está sob a 

responsabilidade do agente que produz resultado danoso seja por dolo, negligência, 

imprudência ou imperícia. Esse ato gera a obrigação de reparação. 

Já Maria Helena Diniz define a conduta humana em sua ampla conceituação:  

A ação, elemento constitutivo da responsabilidade, vem a ser o ato humano, 
comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, voluntário e objetivamente imputável, 
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do próprio agente ou de terceiro, ou o fato de animal ou coisa inanimada, que 
cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado”. 
(DINIZ, 2003, p. 37). 

No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves explica sobre a ação e 

omissão: “[...] a qualquer pessoa que, por ação ou omissão, venha a causar dano a 

outrem. A responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de terceiro que esteja 

sob a guarda do agente, e ainda de danos causados por coisas e animais que lhe 

pertençam”. (GONÇALVES, 2014, p. 34). 

Sergio Cavalieri Filho assim descreve a conduta: 

Entende-se, pois, por conduta o comportamento humano voluntário que se 
exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências 
jurídicas. A ação e omissão é o aspecto físico, objetivo, da conduta, sendo a 
vontade o seu aspecto psicológico, ou subjetivo. (CAVALIERI FILHO, 2015, 
p. 41). 

Portanto, a responsabilidade decorrente de ato ilícito funda-se na culpa. A 

legislação pátria também englobou a responsabilidade civil por atos de terceiros, o 

que, aliás, foi uma ótima estratégia, baseando-se na ideia do risco, ou seja, 

responsabilidade sem culpa – nesse tocante lembra a ideia de responsabilidade dos 

pais pelos filhos. 

Rui Stoco, embasado na doutrina de Caio Mário, lembra que:   

Cumpre, todavia, assinalar que se não insere no contexto de ‘voluntariedade’ 
o propósito ou a consciência do resultado danoso, ou seja, a deliberação ou 
a consciência de causar prejuízo. Este é um elemento definidor do dolo. A 
voluntariedade pressuposta na culpa é a da ação em si mesma. (STOCO, 
2014, p. 203). 

Portanto, ação e omissão se relacionam diretamente com a conduta humana 

de fazer ou não fazer. 

2.3.2 Culpa 

O pressuposto de culpa, ainda na legislação vigente, não possui um conceito 

definitivo, uma vez que a ausência perdura desde o Código de 1916. 

Para Maria Helena Diniz, sobre culpa: 

Violação de um dever jurídico, imputável a alguém, em decorrência de fato 
intencional ou de omissão de diligência ou cautela, compreende: dolo, que é 
a violação intencional do dever jurídico, e a culpa em sentido estrito, 
caracterizada pela imperícia, imprudência ou negligência, sem qualquer 
deliberação de violar um dever. (DINIZ, 2003, p. 41). 
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Carlos Roberto Gonçalves ainda guia que: “Para obter a reparação do dano, 

a vítima geralmente tem de provar o dolo ou a culpa strictu sensu do agente, segundo 

a teoria subjetiva adotada em nosso diploma civil.” (GONÇALVES, 2017, p. única). 

Já Rui Stoco define a culpa como: [...] “o comportamento equivocado da 

pessoa, despida da intenção de lesar ou de violar direito, mas da qual se poderia exigir 

comportamento diverso, posto que erro inescusável ou sem justificativa plausível e 

evitável para o homo medius3”. (STOCO, 2011, p. 154). 

Então, para que a vítima possa pleitear o direito a ressarcimento ao seu status 

que ante, deve estar presente a culpa na conduta do agente, fundamentada na 

responsabilidade subjetiva que o ordenamento jurídico brasileiro adota. 

Em outras palavras, a culpabilidade é um elemento essencial para a 

responsabilização do agente, exceto nos casos de responsabilidade objetiva, os quais 

são expressos por lei. (DINIZ, 2003, p. 41). 

Diversos doutrinadores ainda discutem as modalidades de culpa. Para Sergio 

Cavalieri Filho, a culpa se classifica em: a) culpa grave, leve e levíssima; b) culpa 

contratual e extracontratual; c) culpa in eligendo, in vigilando e in custodiando; d) culpa 

presumida e culpa contra a legalidade; e) culpa concorrente. 

a) Culpa grave, leve e levíssima: a culpa será grave se o agente atuar com 

grosseira falta de cautela, com descuido injustificável ao homem normal, 

impróprio ao comum dos homens. É a culpa com previsão de resultado. 

[...] Culpa leve: se a falta puder ser evitada com atenção ordinária, com o 

cuidado próprio do homem comum, de um bonus pater familias. [...] Já a 

culpa levíssima caracteriza-se pela falta de atenção extraordinária, pela 

ausência de habilidades especiais ou conhecimento singular.  

b) Culpa contratual e extracontratual: [...] a culpa será contratual quando tiver 

o dever violado por fonte uma relação jurídica obrigacional preexistente. 

[...] Se o dever tiver por causa geradora a lei ou um preceito geral de 

Direito, teremos a culpa extracontratual ou aquiliana, tendo origem este 

último nome na tradição romana, em razão da lex aquilia. 

c) Culpa in eligendo, in vigilando e in custodiando: na vigência do Código de 

1916 falava-se em culpa in elegendo para caracterizar a má escolha do 

preposto [...] consoante a Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, em 

                                                 
3 Homem comum. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/297652/homo-medius>. 
Acesso em 08 out. 2017 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/297652/homo-medius
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razão da má escolha do mesmo. A culpa in vigilando, por sua vez, decorria 

da falta de atenção ou cuidado com o procedimento de outrem que estava 

sob a guarda ou responsabilidade do agente, como por exemplo, os pais 

em relação a seus filhos. [...] Já a culpa in custodiando caracterizava-se 

pela falta de atenção em relação a animal ou coisa que estava sob os 

cuidados do agente. 

d) Culpa presumida e culpa contra a legalidade: [...] em face à dificuldade de 

se provar a culpa em determinadas situações e da resistência dos autores 

subjetivistas em aceitar a responsabilidade objetiva, a culpa presumida foi 

o mecanismo encontrado para favorecer a posição da vítima. [...] fala-se 

em culpa contra a legalidade quando o dever violado resulta de texto 

expresso de lei ou regulamento. E por fim: 

e) Culpa concorrente: [...] quando, paralelamente à conduta do agente 

causador do dano, há também conduta culposa da vítima, de modo que o 

evento danoso decorre do comportamento culposo de ambos. 

(CAVALIERI FILHO, 2015, p. 53-63). 

Além, dos elementos expostos de culpa, Carlos Roberto Gonçalves elenca 

mais dois (02) tipos de culpa: f) culpa in comittendo ou in faciendo; e g) culpa exclusiva, 

como segue: 

f) Culpa in comittendo ou in faciendo: resulta de uma ação, de um ato positivo 

do agente. 

g) Culpa exclusiva: quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da 

vítima, desaparece a responsabilidade do agente. (GONÇALVES, 2017, p. 

única). 

Ainda nas palavras de Gonçalves, ele discute que não há distinção entre culpa 

e dolo, uma vez que o Código Civil não faz distinção entre os dois, muito menos em 

relação ao seu grau de culpa, conforme segue: 

O Código Civil não faz nenhuma distinção entre dolo e culpa, nem entre os 
graus de culpa, para fins de reparação do dano. Tenha o agente agido com 
dolo ou culpa levíssima, existirá sempre a obrigação de indenizar, obrigação 
esta que será calculada exclusivamente sobre a extensão do dano. Em outras 
palavras, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de 
culpa. Adotou o legislador a norma romana, segundo a qual a culpa, ainda 
que levíssima, obriga a indenizar (in lege Aquilia et levíssima culpa venit). 
(GONÇALVES, 2017, p. única). 

Vale relembrar que o Código Civil, em seu art. 944, dispõe que: 
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Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.  
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 
culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. 

Para Maria Helena Diniz, a reponsabilidade civil na culpa é caracterizada 

como uma violação de um dever contratual ou extracontratual, como segue: 

[...] funda a responsabilidade civil na culpa, caracterizada como uma violação 
de um dever contratual ou extracontratual, não oferece solução satisfatória, 
devido, p. ex., aos progressos técnicos, que trouxeram um grande aumento 
de acidentes, a corrente objetivista desvinculou o dever de reparação do dano 
da ideia de culpa, baseando-o na atividade lícita ou no risco com o intuito de 
permitir ao lesado, ante a dificuldade da prova da culpa [...]. Consiste, 
portanto, na obrigação de indenizar o dano produzido por atividade exercida 
no interesse do agente e sob seu controle, sem que haja qualquer indagação 
sobre o comportamento do lesante, fixando o elemento objetivo, isto é, na 
relação de causalidade entre o dano e a conduta de seu causador. (DINIZ, 
2008, p. 50-51). 

No elemento culpa, cabe destacar a imputabilidade do agente. Nas palavras 

de Carlos Roberto Gonçalves: 

Para que alguém pratique um ato ilícito e seja obrigado a reparar o dano 
causado, é necessário que tenha capacidade de discernimento. Em outras 
palavras, aquele que não pode querer e entender não incorre em culpa e, 
ipso facto, não pratica ato ilícito. (GONÇALVES, 2014, p. 23). 

Henrique Bolzani, por sua vez, destaca que:  

[...] os modos de imputação podem ser por culpa ou risco. A imputação por 
culpa é a derivada da clássica aplicação [...] do art. 186 do Código Civil. [...] 
Já a imputação por risco decorre do que se extrai do art. 927, parágrafo único, 
do mesmo diploma legal. (BOLZANI, 2007, p. 21). 

2.3.3 Dano 

Para Cavalieri Filho, sobre o dano: “Não temos uma definição legal de dano, 

sendo esta razão da grande proliferação de conceitos e modalidades de dano. [...] 

sendo a lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado, qualquer que seja a 

sua natureza [...]”. (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 102-103). [Grifo do autor]. 

Maria Helena Diniz, citando Lucio Bove, diz que: 

O dano pode ser definido como a lesão (diminuição ou destruição) que, 
devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra uma pessoa, contra sua 
vontade, em qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral. (BOVE 
apud DINIZ, 2008, p. 62). 

Desse modo, pode-se dizer que dano é um prejuízo causado pelo agente, em 

função de outrem, o qual pode ser coletivo, material, entre outros. 
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Já para Rui Stoco, dano se configura como: 

O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do 
agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses 
expressamente previstas, seja de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, 
independentemente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou 
subjetiva. (STOCO, 2011, p. 151). 

Dessa forma, não haveria o que se falar em responsabilização civil sem o 

elemento caracterizador dano, o qual é um dos pressupostos base. 

Conforme elencado anteriormente no art. 186 do Código Civil, o dano deve a 

todo o momento ser conjugado com o art. 927 também do referido diploma legal, uma 

vez que estabelece que: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem. 

Sergio Cavalieri Filho discrimina o dano: “em suma, sem dano não haverá o 

que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa.” (CAVALIERI 

FILHO, 2015, p. 102). Gagliano e Pamplona têm a mesma linha de pensamento de 

Cavalieri, uma vez que dizem que: “Sem a ocorrência deste elemento não haveria o 

que indenizar, e, consequentemente, responsabilidade”. (GAGLIANO e PAMPLONA, 

2006, p. 35). Já Maria Helena Diniz elenca que: “Não pode haver responsabilidade 

civil sem a existência de um dano a um bem jurídico, sendo imprescindível a prova 

concreta dessa lesão”. (DINIZ, 2008, p. 60). 

Em outras palavras, o Código Civil também é sábio em seu art. 944, ao 

descrever que: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano”. 

Nesse sentido, são as palavras de Carlos Roberto Gonçalves:  

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. Se 
possível, restaurando o statu quo ante, isto é, devolvendo-a ao estado em 
que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Todavia, como na 
maioria dos casos se torna impossível tal desiderato, busca-se uma 
compensação em forma de pagamento de uma indenização monetária. 
(GONÇALVES, 2014, p. 224). 

Gagliano e Pamplona também acreditam que o dano deverá sempre 

apresentar os seguintes requisitos: a) a violação de um interesse jurídico ou 

extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica; b) certeza do dano; e c) subsistência 

do dano. (GAGLIANO e PAMPLONA, 2006, p. 38-40).  
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Já Maria Helena Diniz, em sentido contrário, descreve que para ocorrer o dano 

indenizável deve-se apresentar os seguintes requisitos: a) diminuição ou destruição 

de um bem jurídico, patrimonial ou extrapatrimonial, pertencente a uma pessoa; b) 

efetividade ou certeza do dano; c) causalidade; d) subsistência do dano; e) 

legitimidade; e f) ausência de causas excludentes de responsabilidade. (DINIZ, 2008, 

p. 63-65). 

A efetividade ou certeza do dano é um requisito essencial para a 

caracterização do mesmo, uma vez que, nas palavras da professora Maria Helena: 

“[...] o dano deve ser real e efetivo, sendo necessária sua demonstração e evidência 

em face aos acontecimentos, e sua repercussão sobre a pessoa, ou patrimônio desta, 

com exceção aos casos de dano presumido [...]”. (DINIZ, 2008, p. 64). 

Ainda, deve-se lembrar do requisito certeza, sobre a doutrina que diz respeito 

à “perda de uma chance” – nesse contexto deve-se analisar se houve efetivamente 

ou não a certeza do dano. (GAGLIANO e PAMPLONA, 2006, p. 39). 

Há casos em que a prática de ato ilícito ou o abuso de um direito impedem 

que a vítima obtenha algo que desejava, que tanto pode ser um resultado positivo 

quanto a não ocorrência de um prejuízo, o que gera um dano a ser recobrado – tais 

situações caracterizam a teoria da perda de uma chance. (FERRARA, 2016, p. única). 

Essa teoria exige ainda, tal qual os danos morais, estéticos e materiais, que 

exista um dano causado por conduta culposa do agente – ato ilícito e/ou ato abusivo 

– formando o nexo causal e gerando a obrigação de indenizar. Ocorre, porém, que, 

de acordo com essa teoria, é difícil verificar e quantificar esse dano, ao contrário de 

outros danos mais concretos e mais evidentes. (FERRARA, 2016, p. única).  

O ilustre autor Sergio Cavalieri Filho sustenta que:  

Caracteriza-se essa perda de uma chance quando, em virtude da conduta de 
outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um 
benefício futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, 
arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença 
desfavorável pela falha do advogado, participar de um concurso, e outras 
situações que tiram da vítima a oportunidade de um ganho ou vantagem. 
(CAVALIERI, 2015, p. 108). 

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da 

súmula n° 037: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral 

oriundos do mesmo fato”.   

De maneira diversa do que acontece no Direito Penal, que nem sempre exige 

um resultado danoso para estabelecer a punibilidade do agente, no âmbito civil é a 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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extensão ou o quantum do dano que dá a dimensão da indenização. (STOCO, 2011, 

p. 151). 

2.3.4 Nexo de Causalidade 

Para Rui Stoco, “o nexo causal constitui um dos elementos essenciais da 

responsabilidade civil. É o vínculo entre a conduta e o resultado”. (STOCO, 2011, p. 

175). 

Carlos Roberto Gonçalves consagra em suas palavras o conceito de nexo 

causal: “Um dos pressupostos da responsabilidade civil é a existência de um nexo 

causal entre o fato ilícito e o dano produzido. Sem essa relação de causalidade não 

se admite a obrigação de indenizar”. (GONÇALVES, 2014, p. 220). 

Para a doutrinadora Maria Helena Diniz, “O vínculo entre o prejuízo e a ação 

designa-se “nexo causal”, de modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da ação, 

diretamente ou como sua consequência previsível.” (DINIZ, 2008, p. 108). 

A doutrina possui três (03) diferentes teorias que classificam o nexo causal: 

a) teoria da equivalência de condições; b) teoria da causalidade adequada; e c) teoria 

da causalidade direta ou imediata (interrupção do nexo causal), as quais são 

explicadas abaixo: 

a) Teoria da equivalência de condições: também chamada de “conditio sine 

qua non”, foi elaborada pelo jurista alemão Von Buri, a qual não diferencia 

os antecedentes do resultado danoso, de forma que tudo aquilo que 

concorra para o evento será considerado causa. Por isso se diz 

“equivalência de condições” – todos os fatores causais se equivalem, caso 

tenham relação com o resultado. [...] É inclusive a teoria adotada pelo 

Código Penal Brasileiro, em seu art. 134. [...] Em virtude, talvez, de todos 

os inconvenientes dessa teoria, o Direito Civil não a adotou. (GAGLIANO 

e PAMPLONA, 2006, p. 86-89).  

b) Teoria da causalidade adequada: desenvolvida a partir das ideias do 

filósofo alemão Von Kires, é a que mais destaca entre aquelas que 

individualizam ou qualificam as condições. Causa, para ela, é o 

antecedente não só necessário, mas também adequado à produção do 

                                                 
4 Art. 13 O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu 
causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 
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resultado. Logo, se várias condições concorreram para determinado 

resultado, nem todas serão causas, mas somente aquelas que forem mais 

adequadas à produção do evento. Diferentemente da teoria anterior, esta 

faz distinção entre causa e condição, entre os antecedentes que tiveram 

maior ou menor relevância. (CAVALIERI, 2015, p. 69). Segundo a teoria 

da causalidade adequada, haverá responsabilização quando o ato do 

agente é potencialmente apto a produzir os efeitos danosos. (FACCHINI, 

2014, p. única). 

c) Teoria da causalidade direta ou imediata: também chamada de teoria da 

interrupção do nexo causal ou teoria da causalidade necessária, menos 

radical do que as anteriores, foi desenvolvida pelo ilustre professor 

Agostinho Alvim, [...] a qual seria apenas o antecedente fático que, ligado 

por um vínculo de necessidade ao resultado danoso, determinasse este 

último como uma consequência sua, direta e imediata. (GAGLIANO e 

PAMPLONA, 2006, p. 90). Por outro viés, nas palavras de Rui Stoco: [...] 

no sentido de que nem todo fator alcança o evento danoso será 

necessariamente cauda do dano. Quer dizer, nem toda a condição que 

interferiu no resultado será causa necessária. O mister Rui Stoco, em sua 

obra, citando Rodrigo Valgas dos Santos, relata: “pouco importa a 

distância temporal entre o fato e o dano, pois o que rompe o nexo causal 

é o surgimento de outra causa que não o tempo”. E acrescenta: “Há que 

se traçar um liame lógico-jurídico para verificar a causa necessária para o 

dano”. (STOCO, 2011, p. 178). 

2.3.5 Teoria Adotada Pelo Código Civil Brasileiro  

Sergio Cavalieri Filho, citando Aguiar Dias, sustenta que:  

[...] enquanto a teoria da equivalência das condições predomina na esfera 
penal, a da causalidade adequada é a prevalecente na órbita civil. Logo, em 
sede de responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem para 
o resultado são equivalentes (como no caso da responsabilidade penal), mas 
somente aquela que foi a mais adequada a produzir corretamente o resultado. 
(DIAS apud CAVALIERI, 2015, p. 70). 

Portanto, resta elencar que o legislador, na confecção do diploma legal, optou 

pela teoria da equivalência das condições, embora haja doutrinadores que discordem 

dessa teoria. Citando a lição que o Des. Martinho Garcez Neto sustenta: 
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A teoria dominante na atualidade é da causa adequada, segundo a qual nem 
todas as condições necessárias de um resultado são equivalentes: só o são, 
o certo, em concreto, isso é, considerando-se o caso particular, não, porém, 
em geral ou abstrato, que é como se deve plantar o problema. [...]. (GARCEZ 
NETO apud CAVALIERI, 2015, p. 70) 

Em seu artigo 403 do códex é tratada a teoria referida, como segue: “Ainda 

que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo 

do disposto na lei processual.” 

Já Rui Stoco, citando Fernando Noronha, elenca que: “[...] esse art. 403 é 

relativo à responsabilidade derivada do inadimplemento de negócios jurídicos, mas é 

o único do Código onde se tentou regular a matéria de causalidade”. (NORONHA apud 

STOCO, 2011, p. 178). 

2.4 ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil aplicada no direito brasileiro pode ser estudada de 

vários ângulos, uma vez que a mesma se subdivide, e serão abordadas as espécies 

mais frequentes no ordenamento. 

2.4.1 Responsabilidade Civil Subjetiva X Responsabilidade Civil Objetiva 

Conforme fundamento, a responsabilidade civil subjetiva sempre terá a culpa 

como elemento de reparação do dano ou não. 

As sábias palavras de Carlos Roberto Gonçalves descrevem o seguinte:  

Em face da teoria clássica, a culpa era fundamento da responsabilidade. Esta 
teoria, também chamada de teoria da culpa, ou “subjetiva”, pressupõe a culpa 
como fundamento da responsabilidade civil. Em não havendo culpa, não há 
responsabilidade. Diz-se, pois, ser “subjetiva” a responsabilidade quando se 
esteia na ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto 
necessário do dano indenizável. Nessa concepção, a responsabilidade do 
causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa. 
(GONÇALVES, 2014, p. 38). 

Com a mesma linha de pensamento Pablo Gagliano e Rodolfo Pamplona 

sobre o tema:  

A responsabilidade civil subjetiva é a decorrente de dano causado em função 
de ato danoso ou culposo. Esta culpa, por ter natureza civil, se caracterizará 
quando o agente causador do dano atuar com negligencia ou imprudência 
[...] conforme regra mantida no Art. 186 do Código Civil. (GAGLIANO e 
PAMPLONA, 2006, p. 13). 
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Tem-se como noção básica da reponsabilidade civil subjetiva o princípio da 

unuscuique sua culpa nocet, ou seja, segundo cada qual responde pela própria culpa. 

Pablo Gagliano e Rodolfo Pamplona ainda elencam que: “há situações em que o 

ordenamento jurídico atribui a reponsabilidade civil a alguém por dano que não foi 

causado diretamente por ele, mas sim por um terceiro com quem mantém algum tipo 

de relação jurídica.” (GAGLIANO e PAMPLONA, 2006, p. 14).  

A responsabilidade subjetiva está tratada no artigo 186 do Código Civil: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Por outro lado a responsabilidade civil objetiva é aquela que independe de 

culpa – basta somente a relação de causalidade entre a ação e o dano. 

O professor Carlos Roberto Gonçalves relata: 

A classificação corrente e tradicional, pois, denomina objetiva a 
responsabilidade que independe de culpa. Esta pode ou não existir, mas será 
sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar. Indispensável 
será a relação de causalidade entre a ação e o dano, uma vez que, mesmo 
no caso de responsabilidade objetiva, não se pode acusar quem não tenha 
dado causa ao evento. Nessa classificação, os casos de culpa presumida são 
considerados hipóteses de responsabilidade subjetiva, pois se fundam ainda 
na culpa, mesmo que presumida. Na responsabilidade objetiva prescinde-se 
totalmente da prova da culpa. Ela é reconhecida, como mencionado, 
independentemente de culpa. Basta, assim, que haja relação de causalidade 
entre a ação e o dano. (GONÇALVES, 2014, p. 31). 

 

Gagliano e Pamplona, sobre a responsabilidade civil objetiva, lecionam:  

[...] o dolo ou culpa na conduta do agente causador do dano é irrelevante 
juridicamente, haja vista que somente será necessária a existência do elo de 
causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável. [...] As teorias 
objetivistas da responsabilidade civil procuram encará-la como mera questão 
de reparação de danos, fundada diretamente no risco da atividade exercida 
pelo agente. [...] As teorias objetivas, por sua vez, não foram de todo 
abandonadas, havendo diversas disposições esparsas que as contemplam. 
(GAGLIANO e PAMPLONA, 2008, p. 15). 

2.4.2 Responsabilidade Civil Contratual X Responsabilidade Extrajudicial ou Aquiliana 

A Responsabilidade Civil Contratual, prevista nos artigos. 389 e s. e 395 e s. 

do códex Civil, efetiva-se quando há um contrato entre agente e vítima, os quais 

estabelecem vínculo jurídico, e o contratado une os quatro elementos da 

responsabilidade civil – ação ou omissão, somados a culpa ou dolo, nexo e 

consequente dano – em relação ao contratante. (BEZERRA, 2009, p. única). 
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Citando as palavras de Cavalieri Filho: “Se preexiste um vínculo obrigacional, 

e o dever de indenizar é consequência do inadimplemento, temos a responsabilidade 

contratual, também chamada de ilícito contratual ou relativo.” (CAVALIERI, 2015, p. 

33). 

Rui Stoco conceitua responsabilidade civil contratual como: “[...] é a 

inexecução previsível e evitável, por uma parte ou seus sucessores, de obrigação 

nascida de contrato, prejudicial à outra parte ou seus sucessores.” (CAIO MARIO, p. 

154 apud STOCO, 2011, p. 165). 

Por sua vez, Maria Helena Diniz: 

[...] inexecução de negócio jurídico bilateral ou unilateral. Resulta, portanto, 
de ilícito contratual, ou seja, de falta de adimplemento ou da mora no 
cumprimento de qualquer obrigação. É uma infração a um dever especial 
estabelecido pela vontade dos contratantes, por isso decorre de relação 
obrigacional preexistente e pressupõe capacidade para contratar. (DINIZ, 
2008, p. 127).  

A responsabilidade civil contratual, aquela advinda de convecção entre partes, 

baseia-se no dever de resultado, ou seja, acarretará a presunção da culpa. 

Por outro lado, Maria Helena Diniz conceitua que é possível estipular 

cláusulas para reduzir ou excluir a indenização, como segue: “Na responsabilidade 

contratual será possível estipular cláusula para reduzir ou excluir a indenização, desde 

que não contrarie o direito à ordem pública e os bons costumes.” (DINIZ, 2008, p. 

127).  

Rui Stoco ainda elenca os pressupostos que devem presenciar a 

responsabilidade contratual: 

[...] para falar em responsabilidade contratual impõe-se, evidentemente, que 
exista um contrato entre contratante e contratado ou credor e devedor. [...] 
Estabelecido o contrato, mediante formalização ou sem ela, impõe-se que 
cada uma das partes cumpra com seus deveres ali estabelecidos [...], salvo 
se o contrato for nulo ou seu objeto impossível ou ilegal. [...] Ocorrendo a 
inexecução por quaisquer das partes, nasce o ilícito contratual, que se 
materializa com o inadimplemento propriamente dito ou com a constituição 
em mora, salvo se restar demonstrado que essa inexecução se deu em razão 
de causa excludente da responsabilidade, ou seja, em razão de fatores 
alheios à vontade da parte (art. 393 do CC). [...] não ter cumprido, total ou 
parcialmente, a avenca, o que também se ensancha à rescisão do contrato, 
além das demais obrigações previstas em lei, como juros, multa, correção 
monetária, perdas e danos e, ainda, o dano moral em algumas circunstâncias. 
(STOCO, 2011, p. 167). 

Simplificando a citação acima ensejada por Rui Stoco, resume-se que os 

pressupostos da responsabilidade contratual são: a) existência de contrato; b) 
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inexecução do contrato; c) inadimplemento da obrigação; d) dano; e) nexo causal; e, 

f) mora. 

Conforme previsto nos arts. 186 e 188, e 927 e seguintes do Código Civil, o 

agente tem vínculo legal com a vítima mesmo quando as partes não têm vínculo 

contratual – trata-se da Responsabilidade Civil Extracontratual ou aquiliana, em que o 

agente, por ação ou omissão, descumpre um dever legal, com nexo de causalidade e 

culpa ou dolo, e com isso causa dano à vítima (BEZERRA, 2009).   

Diniz conceitua a responsabilidade extracontratual como: 

Resultante do inadimplemento normativo, ou melhor, da prática de um ato 
ilícito por pessoa capaz ou incapaz (CC, art. 927), visto que não há vínculo 
anterior entre as partes por não estarem ligadas por uma relação obrigacional 
ou contratual. A fonte dessa responsabilidade é a inobservância da lei, ou 
melhor, é a lesão a um direito, sem que entre o ofensor e o ofendido preexista 
qualquer relação jurídica. (DINIZ, 2008, p. 128). 

Cabe ressaltar que o onus probandi sempre caberá à vítima nesse modelo de 

responsabilidade civil extracontratual. 

Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra, elenca um ponto importantíssimo na 

responsabilidade extracontratual, que trata da ampliação da reponsabilidade delituosa 

por incapazes: “[...] Na hipótese de obrigação derivada de um delito, o ato do incapaz 

pode dar origem à reparação por aqueles que legalmente são encarregados de sua 

guarda”. (GONÇALVES, 2014, p. 43) 

2.5 ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

A responsabilidade civil do Estado abrange as responsabilidades tanto 

contratual quanto extracontratual. A expressão passou a ser usual para indicar não só 

a responsabilidade do Estado (pessoas jurídicas de direito público), mas também da 

Administração Pública. 

Desenvolvendo suas atividades, o Estado, por sua vez, pode causar prejuízos 

aos particulares, sendo por conduta comissiva ou omissiva. Portanto, cabe a ele 

responder por tais prejuízos causados. 

Diniz conceitua o tema: 

As pessoas jurídicas como as físicas devem, portanto, ressarcir os prejuízos 
causados a outrem. O Estado, sendo pessoa jurídica de direito público, não 
foge à regra, mas sua responsabilidade rege-se por princípios próprios, visto 
que os danos que causa advêm do desempenho de funções que visam a 
atender a interesses da sociedade. [...]. (DINIZ, 2008, p. 625). 
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Yussef Said Cahali entende a responsabilidade civil do Estado “como sendo 

a obrigação legal, que lhe é imposta, de ressarcir os danos causados a terceiros por 

suas atividades.” (CAHALI, 2007, p. 13). 

Henrique Bolzani, citando Maria Sylvia Zanella Di Pietro, aduz: 

A responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de 
reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos 
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis 
aos agentes públicos. (DI PIETRO, 2001, p. 512 apud BOLZANI, 2007, p. 34). 

Toda atividade que tem como objetivo atender ao interesse coletivo, 

exercitada pela Administração Pública e também por seus representantes, mantém-

se subordinada ao regime de direito público, uma vez que a responsabilidade civil está 

diretamente ligada à prestação de serviços públicos. Portanto, o tratamento legal 

concedido ao Estado também é facultado às pessoas jurídicas de direito privado por 

conta da natureza pública que se apresenta na atividade que estas desenvolvem, a 

qual não sofre qualquer alteração apenas com simples transferência de titularidade 

da execução do serviço. (PISETTA, 2013, p. única). 

Portanto, vários doutrinadores tentam conceituar as diversas teorias para a 

responsabilização do Estado. Neste trabalho abordam-se simplificadamente algumas 

delas, pois não se refere ao objetivo do presente. 

A teoria que se aplica à responsabilidade do Estado é a Teoria da 

Irresponsabilidade, também chamada pelo brocado inglês de “The king can do no 

wrong”, ou seja, o princípio de que o rei nunca erra, sendo a que possui maior 

relevância. Nas palavras de Gagliano e Pamplona: “Tal infalibilidade estatal 

pressuponha que o Estado era, por si só, expressão da lei e do Direito, sendo 

inadmissível a ideia de concebê-lo como violador da ordem que teria por dever 

preservar.” (GAGLIANO e PAMPLONA, 2006, p. 186).  

Destarte, esse entendimento deve-se tratar das principais teorias que fundam 

a responsabilidade civil objetiva do Estado, quais sejam: 1) Teoria do risco 

administrativo; 2) Teoria do risco integral; e 3) Teoria da culpa administrativa. 

A primeira teoria, do risco administrativo, não necessita da comprovação de 

culpa da administração, permitindo ao Estado afastar sua responsabilidade nos casos 

de exclusão de nexo causal (CAVALIEIRI FILHO, 2015, p. 324). 

No que condiz à teoria elencada, uma vez adotada pelo ordenamento pátrio 

vigente, Romeu Felipe Bacellar Filho citado por Marcelo Specht Silva: 
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Diante do ordenamento jurídico atual, adota-se, na grande maioria dos casos, 
a teoria do risco administrativo, a qual é aplicável quando se reconhece, por 
antecipação, os riscos que a atividade pode representar. De outro lado, pode 
ser aplicada a teoria do acidente administrativo que se fundamenta no dever 
de eficiência, não se alinhando com o mau funcionamento da máquina 
administrativa, notadamente, quando não for possível individualizar o agente 
causador do dano. (BACELLAR, 2005, p. 204 apud SILVA, 2007, p. 44). 

Vale ainda ressaltar as palavras de Cavalieri Filho:  

[...] o Estado só responder objetivamente pelos danos que os seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros. [...] aos casos em que houver relação 
de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano. Sem essa 
relação de causalidade, [...] não há como e nem por que responsabilizá-lo 
objetivamente. (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 328-332). [grifo do autor]. 

A segunda teoria se funda no fato de que o Estado seria responsabilizado 

civilmente em qualquer situação, desde que presentes os elementos base do nexo de 

causalidade, mesmo nos casos de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso 

fortuito ou de força maior. 

Vale destacar as palavras de Gagliano e Pamplona: “Trata-se de situação 

extrema, que não deve ser aceita, em regra, pela imensa possibilidade de ocorrência 

de desvios e abusos.” (GAGLIANO e PAMPLONA, 2006, p. 193). 

Segundo parte da doutrina, a teoria do risco integral nunca foi adotada no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Já a terceira teoria, da culpa administrativa, descreve que a culpa 

administrativa apresenta semelhanças com a responsabilidade subjetiva do direito 

civil, uma vez que se caracteriza pela necessidade de comprovação de culpa por parte 

do órgão e dos prepostos da Administração. 

Nas lições de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, segundo a teoria da culpa 

administrativa: 

O dever de o Estado indenizar o dano sofrido pelo particular somente existe 
caso seja comprovada a existência de falta de serviço. Não se trata de 
perquirir da culpa subjetiva do agente, mas da ocorrência de falta na 
prestação do serviço, falta essa objetivamente considerada. [...] A culpa 
administrativa pode decorrer de uma das três formas possíveis de falta do 
serviço: inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço ou 
retardamento do serviço. Cabe sempre ao particular prejudicado pela falta 
comprovar sua ocorrência para fazer jus à indenização. (ALEXANDRINO e 
PAULO, 2010, p. 723). 

De acordo com Silva et al. (2016), a primeira fase do processo transitório entre 

a teoria subjetiva da culpa civil e a responsabilidade objetiva adotada pelo 

ordenamento pátrio consiste na teoria da culpa administrativa.   
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Nesta seara, observando-se as causas atenuantes ou excludentes, a 

reparação do dano deve se manter subordinada à demonstração do nexo causal entre 

o dano e a atividade estatal. 

2.5.1 Responsabilidade Civil do Estado no Brasil (art. 37, § 6º da CF/88) 

No art. 37, § 6º, da Constituição Federal verifica-se a primeira distinção que 

define a esfera de aplicação do regime: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
[...] 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Vale lembrar que tal distinção não é válida quando as atividades 

administrativas são desempenhadas por entidades estatais com personalidade 

jurídica de direito privado, as quais exploram atividade econômica. Desse modo, a 

expressão “responsabilidade civil do Estado” se refere à responsabilidade 

subordinada ao regime jurídico específico de direito público. 

Destarte, no direito pátrio vigente, cabe às pessoas jurídicas de direito público 

e às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos reparar os 

danos causados a terceiros em decorrência da atuação de seus agentes, 

independentemente de culpa lato sensu5. Ou seja, tais entes respondem 

objetivamente pelos atos de seus agentes. 

O Código Civil, em consonância com a Constituição Federal de 1988, 

estabeleceu expressamente em seu art. 43 a responsabilidade objetiva das pessoas 

jurídicas de direito privado:  

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos 
a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se 
houver, por parte destes, culpa ou dolo. 
 
 
 

                                                 
5 Entendimento majoritário do STF no sentido de que a responsabilidade é objetiva em relação aos atos 
comissivos e subjetiva quanto aos atos omissivos. 
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2.5.2 Excludentes da Responsabilidade Objetiva do Estado 

  A responsabilidade do Estado é objetiva, mas este pode e deve desobrigar 

ou reduzir sua responsabilidade quanto à indenização por meio de provas que 

excluam sua responsabilidade pelos danos causados pelos seus agentes, quando 

houver comprovação da culpa ou dolo da vítima. 
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3 DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 

Na presente seção serão abordados os aspectos históricos do sistema 

notarial e registral no Brasil, desde seu descobrimento, os princípios que regem este 

sistema, o ingresso e a remoção na atividade, como seus prepostos respondem 

perante o ofício e, finalmente, como se dá a remuneração do serviço.   

3.1 BREVE ASPECTOS HISTÓRICOS DO SISTEMA NOTARIAL E REGISTRAL     

NO BRASIL 

Descrito na história do descobrimento do Brasil e das Américas, esse período 

de grandes navegações abarcadas pela colônia portuguesa, o tabelião acompanhava 

as navegações, pois tinha um papel importantíssimo: ele relatava os registros dos 

acontecimentos desde a partida até a chegada nos lugares, até mesmo a formalidade 

de oficiar as posses de novas descobertas. (BRANDELLI, 2011, p. única).  

Conforme o relato:  

O primeiro tabelião de quem se tem notícia no Brasil foi Pero Vaz de Caminha, 
que acompanhou a expedição portuguesa da descoberta. O português narrou 
e documentou minuciosamente a descoberta da nova terra e a posse da 
mesma, com todos os seus atos oficiais, sendo este o único documento 
oficial, que relata a descoberta e o domínio do novo território. (BRANDELLI, 
2011, p. única). 

Assim, o direito português foi simplesmente trasladado para o Brasil, sendo 

aqui aplicado tal qual era em Portugal, e da mesma forma se deu a regulamentação 

do notariado brasileiro. 

No Brasil, graças à colonização por Portugal, a atividade notarial era 

regulamentada por simples transplante da legislação portuguesa, trasladando-se 

também os defeitos do ordenamento jurídico português já ultrapassado, dado que no 

tempo do Brasil colônia o direito português emanava quase todo de ordenações 

editadas pelo rei e pelas Ordenações Filipinas que vigoravam em Portugal e passaram 

a vigorar aqui também, transformando-se na principal fonte do direito no Brasil, tendo 

vigência por muito tempo, sendo aplicadas até o início do século XX. 

Em 1822, quando o Brasil tornou-se independente de Portugal, ainda 

vigoravam entre nós as Ordenações Filipinas (1603-1916). 

Durante o Império, o rei tinha a prerrogativa exclusiva de nomear tabeliães. 

Com a divisão do Brasil em capitanias, essa prerrogativa real foi cedida aos 
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donatários. Posteriormente, com o fracasso das capitanias, a Coroa readquiriu os 

direitos conferidos aos donatários. Os cargos de tabeliães eram providos por doação, 

adquirindo o donatário direito vitalício a eles, porém havia casos em que a aquisição 

se dava por compra e venda ou mesmo por transmissão hereditária (BRANDELI, 

2011, p. única). 

Conforme leciona Luis Paulo Aliende Ribeiro citado por Vitor Frederico 

Kümpel: “os cargos de tabelião eram providos por doação, com investidura vitalícia, 

podendo ser obtidos por compra e venda ou de sucessão causa mortis, sem 

preocupação com preparo ou aptidão para o exercício da função”. (RIBEIRO, 2009, 

p. 28 apud KÜMPEL, 2013, p. única).  

Atualmente, o notariado pátrio é regulado pela Lei nº 8.935/94. Tal diploma 

legal teve previsão no artigo 236 da Constituição Federal de 1988, mas somente seis 

anos depois foi promulgado. Supletivamente aplica-se à atividade notarial a Lei de 

Registros Públicos, no que a Lei própria for omissa, além do Código Civil, que 

disciplina a prática de determinados atos para os quais é da própria essência a 

intervenção notarial. 

O notariado no Brasil, a partir da promulgação da Carta Federal de 1988, é 

exercido, atualmente, em caráter privado, por agente delegado aprovado em concurso 

público de provas e títulos que exerce sua atividade obedecendo a critérios territoriais, 

não podendo extrapolar os limites territoriais do local para onde foi designado no ato 

da outorga do cargo. No Brasil, o cargo de notário é personalíssimo, ou seja, só quem 

tiver o poder em mãos pode exercê-lo, sendo a todo modo vetada sua transferência 

de outorga a outro, o que era muito comum há algum tempo atrás. 

3.2 DOS PRINCÍPIOS GERAIS QUE REGEM O SISTEMA NOTARIAL E REGISTRAL 

O artigo 1° da Lei n° 8.935/94 regulamentou o que a Constituição Federal em 

linhas gerais já havia descrito:  Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de 

organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Sendo assim, os princípios de 

maior relevância são: publicidade, autenticidade, segurança jurídica e eficácia. 

O princípio da publicidade dos atos notariais e registrais é uma garantia 

fundamental do cidadão, em face ao regime democrático do Estado de Direito adotado 

pela Constituição vigente, que tem por objetivo dar amplo conhecimento de toda a 

sociedade dos escritos e registros públicos, de modo a satisfazer a necessidade 
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popular de verificação pública dos atos e negócios jurídicos celebrados ou registrados 

no Serviço. Isso porque “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral […]” (Art. 5º, inciso XXXIII, 

CF). 

Já o segundo princípio, da autenticidade, entende-se como certeza de sua 

autoria e tem por objetivo afirmar que o documento que tenha a intervenção notarial 

ou registral é verdadeiro, em decorrência da sua fé pública. Vale ressaltar as palavras 

de Walter Ceniviva, que relata: “Autenticidade é qualidade do que é confirmado por 

ato de autoridade: de coisa, documento ou declaração verdadeiros. O registro cria 

presunção relativa de verdade”. (CENEVIVA, 2010, p. 33). 

O terceiro princípio fundamental dos notários e registradores é a segurança 

jurídica, que as normas e os princípios têm por natureza jurídica o valor da segurança. 

A segurança é um valor que funda a justiça. Para Fábio Zonta Pereira, citando Wilhelm 

Sauer: “a segurança jurídica é a finalidade próxima; a finalidade distante é a justiça”. 

(SAUER, 1993, p. 221 apud FABIO ZONTA PEREIRA, 2014, p. única). 

Portanto o princípio da segurança jurídica tem o intuito de trazer estabilidade 

para as relações jurídicas e se divide em duas partes: uma de natureza objetiva e 

outra de natureza subjetiva. A natureza objetiva versa sobre a irretroatividade de nova 

interpretação de lei no âmbito da Administração Pública. A natureza subjetiva versa 

sobre a confiança da sociedade nos atos, procedimentos e condutas proferidas pelo 

Estado. (SOUZA, 2010, p. única).  

O último princípio é o da eficácia, que vem em decorrência da fé pública 

delegada ao notário e ao registrador, presume que tudo o que estes certifiquem ou 

atestem no documento seja verdade, gozando presunção de legalidade; que todos os 

documentos por estes produzidos são autênticos e por consequência estão aptos para 

produzir efeitos, não somente entre as partes, mas também em relação a terceiros, 

quanto à existência do ato, negócio ou fato jurídico certificados pelo notário e pelo 

registrador. 

Em virtude da fé pública notarial e registral, o instrumento lavrado ou 

registrado por estes tem a aptidão de provar os fatos nele narrados – têm-se como 

verdadeiros os fatos nele afirmados. (PEREIRA, 2014, p. única). 

3.3 DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 

3.3.1 Da Delegação  
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A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 236, estabeleceu que:  

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação6 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. 

Como se infere da legislação constitucional, os serviços notariais e de registro 

são públicos, mas exercidos em caráter privado por meio da delegação – instituto de 

direito administrativo pelo qual a administração atribui atividade própria a um ente 

privado ou público (no caso uma pessoa física). Os delegatários são particulares que, 

ao desempenhar funções que caberiam ao Estado, colaboram com a administração 

pública sem se enquadrar na definição de funcionário público. 

A regulamentação da norma constitucional veio primeiramente com a edição 

da Lei 8.935, em 18/11/1994, e posteriormente com a edição da Lei 10.169, em 

29/12/2000. Ainda quanto à Constituição Federal de 1988, releva frisar que o 

legislador constituinte incluiu dentre as competências privativas da União legislar 

sobre registros públicos (art. 22, XXV). (SOUZA, 2005, p. única). 

3.3.2 Da Natureza Jurídica 

A análise deste tópico é de suma importância, uma vez que se tem o objetivo 

de entender a natureza jurídica do vínculo que liga os notários e registradores ao 

Estado, e determinar sua responsabilidade civil em decorrência de seus atos. 

(BOLZANI, 2007, p. 59). 

Henrique Bolzani ainda explana que mesmo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 muitos tribunais ainda entraram em discussão sobre o 

que trata o artigo 236 da CF. (BOLZANI, 2007, p. 60). 

É entendimento predominante (doutrina e jurisprudência) que os cartórios 

extrajudiciais não são dotados de personalidade jurídica. (BENÍCIO, 2005, p. 77). 

Portanto, o marco da alteração da natureza jurídica dos notários e 

registradores se deu com a Emenda n° 20/1998, que assim modificou o artigo 40 da 

                                                 
6 Conceder poderes ou obrigações a outra pessoa. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/delegar/>. 
Acesso em: 29 jul. 2017. 

https://www.dicio.com.br/delegar/
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Constituição Federal do Brasil de 1988, por si alterada novamente pela Emenda n° 

21/2003. O artigo 40 possuía a seguinte redação: “O servidor será aposentado: [...] II 

– compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 

tempo de serviço”.  

Após aprovação da referida emenda o artigo passou a ter a seguinte redação: 

Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.[...] 

Bolzani ainda explana: 

O art. 40 modificado passou a prescrever não mais somente a expressão 
“servidor público”, como a redação anterior assim o fazia, mas “servidores 
titulares de cargos efetivos”. Ou seja, excluíram-se os notários e registradores 
no caput (visto que não são titulares de cargos de provimento efetivo) [...]. 
(BOLZANI, 2007, p. 63). 

Bolzani ainda acredita ser híbrida e atípica a natureza jurídica do serviço 

notarial e registral: 

A expressão caráter privado conduz ao notários e registradores da seara do 
direito público para a do direito privado, deixando eles de integrar a estrutura 
do Estado, passando a ser colaboradores do Poder Público, atuando em 
recinto particular e contratando seus empregados sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. [...] Entretanto, mantiveram-se preceitos 
administrativos que se aplicaram somente a servidores públicos, 
evidenciando sua natureza jurídica híbrida, atípica. (BOLZANI, 2007, p. 60-
70). 

Hercules Alexandre da Costa Benício define os cartórios (ou ofícios) como: 

“[...] unidades de serviços notariais ou registrais que, por concurso público, se 

atribuem à determinada pessoa, a fim de que esta titularizando o cartório, por 

delegação do Poder público, desempenhe suas atividades funcionais”. (BENÍCIO, 

2005, p. 77). 

Assim sendo, o titular da serventia irá responder pessoalmente pelos atos 

praticados em seu ofício, no tocante ao exercício de suas funções delegadas. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40.
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3.4 DO INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 236, § 3°, descriminou em normas 

gerais que o ingresso na atividade notarial e registral se daria por concurso público de 

provas de títulos, conforme transcrição:  

[...] 
§ 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. 

Com o advento da Lei n° 8.935/94 (Lei dos notários e registradores), o 

parágrafo 3 foi regulamentado pelo artigo 14 da elenca Lei: 

Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro 
depende dos seguintes requisitos: 
I - habilitação em concurso público de provas e títulos; 
II - nacionalidade brasileira; 
III - capacidade civil; 
IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
V - diploma de bacharel em direito; 

VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. 

Sendo assim, para o cidadão adquirir a delegação de um serviço, além da 

aprovação em concurso público de provas de títulos, ele deverá cumprir as elencadas 

exigências descritas no artigo 14 da Lei n° 8.935/94. 

Serão traçados breves comentários a respeito dos requisitos para ser 

delegado da atividade notarial e registral: 

Sobre o primeiro requisito para o ingresso na atividade notarial e de registro, 

segundo Walter Ceneviva: 

O concurso é meio hábil do qual se serve o Poder Público para verificação 
objetiva da capacidade dos candidatos. Deve realizar-se livre de influências 
políticas ou de outra ordem, que – para funções de tanta importância – são 
fáceis de prever, de modo que, uma vez terminadas as provas, seja possível 
a publicação da lista dos habilitados em rigorosa ordem classificatória. O 
concurso consiste em provas de suficiência intelectual e administrativa e de 
títulos, estes contando pontos para classificação final, na forma prevista pela 
lei estadual e pelo regulamento do próprio concurso, explicitado no edital ou 
referido neste, mantida igual oportunidade de acesso a todos os potenciais 
candidatos. (CENEVIVA, 2010, p. 44-45). 

Para que o candidato assim preste o concurso, é necessário que esteja 

habilitado, sendo que os requisitos habilitadores devem estar descritos no edital de 

abertura. 
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O segundo requisito para o ingresso na atividade notarial e registral é o 

candidato ser de nacionalidade brasileira, podendo ser nato ou naturalizado, conforme 

art. 14 da Lei 8.935/94. 

A Constituição Federal entende, em seu artigo 12, o que são brasileiros natos 

e naturalizados: 

Art. 12. São brasileiros: 
I - natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 
qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a 
residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 
II - naturalizados: 
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos 
originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral; 
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República 
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação 
penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 

O terceiro requisito que refere o artigo 14 da Lei 8.935/94 é o elemento da 

capacidade civil do indivíduo, o qual deve ser compreendido como aptidão legal, por 

condições pessoais ou profissionais, para assim exercer seus direitos. 

Contudo, o Código Civil, em seu artigo 1, descreve que toda pessoa humana 

é capaz de direitos e deveres, como segue: “Toda pessoa é capaz de direitos e 

deveres na ordem civil.”  

O quarto requisito é sobre a quitação com as obrigações eleitorais e militares, 

estas últimas somente para candidatos de sexo masculino, conforme inciso IV do 

artigo 14 da Lei 8.935/94. 

Neste sentido, Walter Ceneviva, aduz: 

[...] pelo pleno exercício dos direitos políticos, estar quite com suas 
obrigações eleitorais (ter título de eleitor e ter votado na última eleição ou 
pago multa respectiva) e militares (ter recebido o certificado, expedido pela 
autoridade competente). (CENEVIVA, 2010, p. 45-46). 

O quinto requisito se refere ao candidato ser bacharel em direito, mesmo sem 

a inscrição na Ordem de Advogados do Brasil (OAB), o qual, nas palavras de 

Ceneviva, é considerado constitucional: “A inscrição é aberta a portador de diploma 

de bacharel em direito, sem necessidade de prévio registro como advogado. Há 

exceção para o não bacharel em direito”. (CENEVIVA, 2010, p. 46). 
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Existe uma exceção para quem não possui o título de bacharel em direito. 

Além do mais, o legislador procurou uma forma alternativa para se comprovar o 

conhecido, desde que comprovado o exercício de dez (10) anos na atividade notarial 

e registral, conforme disposto no artigo 15, § 2°, da Lei 8.935/94, o qual vai transcrito: 

Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a 
participação, em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do 
Ministério Público, de um notário e de um registrador. 
[...] 
§ 2º Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em 
direito que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital 
do concurso de provas e títulos, dez anos de exercício em serviço notarial 
ou de registro. [grifo nosso]. 

Ceneviva ainda disciplina o seguinte:  

O decênio pode ser ininterrupto ou resultar da soma de períodos 
descontínuos. A lei não exige a continuidade. Entendo inexistente [...] o 
vínculo entre o exercício anterior em serviço de registro ou em tabelionato e 
a respectiva inscrição para serventia da mesma classe. Assim, o candidato 
pode ter trabalhado em repartição registral, mas inscrever-se para a notarial 
e vice-versa, desde que satisfeita a exigência do tempo de serviço. [...] A 
prova do tempo de serviço, para dispensa do diploma, deve ser apresentada 
no ato da inscrição para o concurso. (CENEVIVA, 2010, p. 46-47). 

O último requisito de que trata o artigo 14, inciso VI, da Lei 8.935/94, refere-

se à verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Nas palavras de 

Walter Ceneviva: 

A conduta condigna deve ser vista a luz do dever imposto ao delegado (art. 
30, V) de proceder de forma a dignificar a função exercida, inclusive na vida 
privada. O passado, os antecedentes, o modo de vida, o comportamento 
social, familiar e individual do candidato à outorga são examinados quanto a 
todo o período anterior à inscrição, a semelhança do que acontece, por 
exemplo, nos concurso da magistratura. Não se trata de avaliação subjetiva. 
[...] se mede pela reputação do candidato em seu ambiente social, na 
comunidade em que vive e é conhecido. (CENEVIVA, 2014, p. única). [grifo 
do autor]. 

Assim sendo, o ingresso na atividade notarial e registral sempre se dará por 

concurso de provas e títulos, sendo realizado pelo Poder Judiciário, juntamente com 

o Ministério Público e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), além de um notário e 

registrador. 

3.4.1 Da Remoção 

Ceneviva exemplifica bem o instituto da remoção no ambiente notarial e 

registral, a qual é de sempre ⅓ parte do concurso: 



43 

  

Chama-se remoção o deslocamento do delegado em âmbito do mesmo 
quadro, com ou sem mudança de comarca [...] O direito a remoção se abre a 
todos os delegados que satisfaçam os requisitos da Lei local, proporcionando 
solução equitativa para todos os candidatos possíveis. Com obediência ao 
princípio federativo e no respeito da autonomia concedido pelo art. 18 da 
Constituição. (CENEVIVA, 2014, p. única). 

Da mesma forma, o legislador procurou blindar a remoção dos candidatos, 

sendo que o mesmo deverá exercer atividade por mais de dois (02) anos, conforme 

redação do art. 17 da Lei 8.935/94, em ipsis litteris:  

Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que 
exerçam a atividade por mais de dois anos. 

3.4.2 Dos Prepostos 

No Capítulo II, ao qual competem os artigos 20 e 21 da Lei 8.935/94, o 

legislador procurou elencar a competência dos prepostos do notário e registrador, uma 

vez que ele somente poderá tornar substitutos uma vez comunicado ao juízo 

competente, logo é vedado o ingresso de qualquer pessoa para o cargo de 

substituição do oficial. 

Os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, 

contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como 

empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do 

trabalho. Não há mais o que se falar em contratação estatutária dentro da serventia e 

sim, tão e somente a aplicação do regime da CLT. (Artigo 20, LNR) 

Em cada serviço de registro haverá tantos substitutos, escreventes e 

auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. 

O nome do preposto será comunicado ao juízo competente. (Artigo 20, § 1 e 2 LNR). 

A comunicação atribui a responsabilidade e protege de fraudes e falsificações. 

Os escreventes poderão praticar somente os atos que o titular da delegação 

autorizar. Os substitutos poderão, simultaneamente com o titular, praticar todos os 

atos que lhe sejam próprios. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo 

notário ou pelo oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências 

e nos impedimentos do titular. (Artigo 20 § 3,4, 5 da LNR). 

O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de 

registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz 

respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer 

normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração 



44 

  

de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. 

(Artigo 21 da LNR). A administração da atividade é totalmente privada podendo o 

titular eleger tanto as ferramentas quanto seu quadro de funcionários da melhor 

maneira possível. 

Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus 

prepostos causarem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado 

ao primeiro direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. 

3.5 REMUNERAÇÃO DO TITULAR DA SERVENTIA    

Uma vez tratado o ingresso na atividade notarial e registral, deve-se 

pronunciar sobre a remuneração do serviço. Como dito anteriormente os notários e 

registradores prestam um serviço público em caráter privado, ou seja, o Estado por 

sua vez não os remunera por este, mas sim os usuários que o utilizam, os chamados 

emolumentos. 

Esses emolumentos, por sua vez, devem satisfazer todas as despesas que o 

notário e/ou registrador tenha em sua serventia – por exemplo, salários de 

funcionários, material de trabalho, energia elétrica, aluguel, entre outros, e ainda 

permitir um saldo razoável ao titular. 

Deve-se levar a conhecimento a Lei n° 10.169/2000, a qual em normas gerais 

regulamentou a fixação de emolumentos de atos praticados pelo serviço notarial e 

registral, em sentido amplo, assim deixando para cada Estado fixar o valor para a 

realização do serviço, sendo o mesmo adequado e suficiente. 

De um modo geral, a aludida lei procurou, em seu artigo 4, que os 

emolumentos sejam fixados em local visível na serventia, sendo ainda em forma de 

tabela, ao fim que o usuário que paga poderá verificar se está sendo taxado pelo preço 

certo, sem haver um enriquecimento ilícito por parte do serviço notarial e registral. 

O usuário do serviço, além de pagar pelo serviço prestado, deve arcar com as 

custas do selo de fiscalização, que são alocados em todos os atos, dando a eles sua 

dita eficácia jurídica para tal. Com a informatização de todos os sistemas registrais e 

notariais, essa taxa poderia ser extinta, uma vez que os selos hoje são digitais – fica 

aqui uma crítica ao que se refere ao selo de fiscalização. Vale ainda memorar que o 

valor arrecadado em selos vai para um Fundo o qual é administrado pelas 

Corregedorias Gerais de Justiça do Estado, citando a exemplo o Estado do Paraná, o 

FUNARPEN (Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais). 
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3.5.1 Da Natureza Jurídica dos Emolumentos 

O Supremo Tribunal Federal (ADI-MC 1378-ES) firmou entendimento de que 

os emolumentos cartorários possuem natureza jurídica tributária, mais 

especificamente de taxas, conforme jurisprudência abaixo: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CUSTAS JUDICIAIS E 
EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS - NATUREZA TRIBUTÁRIA (TAXA) - 
DESTINAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS ORIUNDOS DA 
ARRECADAÇÃO DESSES VALORES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 
INADMISSIBILIDADE - VINCULAÇÃO DESSES MESMOS RECURSOS AO 
CUSTEIO DE ATIVIDADES DIVERSAS DAQUELAS CUJO EXERCÍCIO 
JUSTIFICOU A INSTITUIÇÃO DAS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS EM 
REFERÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL 
DA TAXA - RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR 
DEFERIDA. NATUREZA JURÍDICA DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS 
EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. (STF - ADI-MC: 1378 ES, Relator: 
CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 30/11/1995, Tribunal Pleno, Data 
de Publicação: DJ 30-05-1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225).7 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/744865/medida-cautelar-na-acao-direta-
de-inconstitucionalidade-adi-mc-1378-es>. Acesso em: 06 out. 2017.  

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/744865/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-mc-1378-es
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/744865/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-mc-1378-es
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4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOTÁRIO E REGISTRADOR 

A finalidade desta seção é identificar a evolução que os tribunais de justiça 

enfrentaram para unificar o modelo de responsabilidade que o notário e registrador 

sofre, e também o ente estatal quando responsabilizado; os aspectos históricos que a 

responsabilidade civil sofreu para ser assim caracterizada pelo direito notarial e 

registral, bem como a (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face 

a essa responsabilidade. 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICO-LEGAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO CAMPO 

NOTARIAL E REGISTRAL 

No que se refere ao aspecto temporal, sobre a legislação que disciplina a 

responsabilidade civil dos notários e registradores, têm-se registros de que os 

primeiros dispositivos a discriminar a matéria no Brasil foram as Ordenações Filipinas 

em seu Livro I, as quais vieram abarcadas pelas Ordenações Reinóis de Portugal. 

Após a Proclamação da República, em meados do século XVIII, até o advento do 

Código Civil de 1916, a matéria que regulamentava a responsabilidade dos notários e 

registradores foram os Decretos 196-A de 19/01/1890 e 370 de 02/05/1890, os quais 

foram substituídos pela Lei 1.237 de 24/09/1864. (BENÍCIO, 2005, p. 225-226) 

Então, com a edição do Código Civil, o Poder Executivo expediu o Decreto 

12.343 de 03/01/1917, que regulamentou provisoriamente a responsabilidade civil dos 

agentes de notas e registros, até a revogação do mesmo pelo Decreto n° 18.542 de 

24/12/1928. Posteriormente, advieram os Decretos n. 4.857 de 1939 e 5.318 de 1940. 

(BENÍCIO, 2005, p. 226-228). 

Após a promulgação da Carta Federal de 1988, foi descrita a Lei n° 6.015 de 

1973 (Lei dos Registros Públicos), que trataria com maior enfoque a matéria, uma vez 

que foi bem recepcionada pelo ordenamento jurídico vigente e descreveu em seu art. 

28 a responsabilidade civil subjetiva dos oficiais, os quais são responsáveis por danos 

ocorridos em decorrência de seus atos, juntamente com os prepostos, ou ainda por 

dolo ou culpa. (BENÍCIO, 2005, p. 228). 

Nesse contexto, cabe ressaltar o art. 28, acima descrito, in verbis: 

Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são 
civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos 
prepostos ou substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos 
interessados no registro. 
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Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos 
que cometerem. 

Cabe destacar que em 1994, com a criação da Lei n° 8.935/94 (Lei dos 

Notários e Registradores), seu art. 22 fez surgir um enorme debate doutrinário no 

sentido de o Estado ser elencado de forma objetiva. Logo, em 1997, a legislação criou 

mais um dispositivo legal para uma classe específica de profissionais: os tabeliães de 

protestos de títulos. No art. 38 da Lei n° 9.492/97, estabeleceu em linhas gerais a 

responsabilidade subjetiva. Ora, para que o legislador procurou discriminar as duas 

classes, uma vez que elas são exercidas pelo mesmo sistema jurídico? (RIBEIRO, 

2012, p. 65). 

4.2 DAS FUNÇÕES (ATRIBUIÇÕES) DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 

Conforme exposto anteriormente, a prestação de serviço pelo notário e 

registrador é uma atividade exercida por particular em caráter público, ou seja, um 

serviço que está à disposição da sociedade.  

Assim sendo, é organizada por agentes delegados, tendo como principal 

objetivo a segurança jurídica. Henrique Bolzani, citando Ricardo Dip, transcreve: 

Não seria, ainda, demasiado, acrescentar que seu fim genérico é a segurança 
jurídica – embora isso já não coubesse inferir exclusivamente da dogmática 
de estrito nível constitucional, mas, sim, da conjunção dessa normativa com 
um dado supraconstitucional chamado a justificar a previsão e a existência 
das funções notariais e registrais. (DIP, 2002, p. 81 apud BOLZANI, 2007, p. 
52-53). 

Portanto, resta dizer que o notário e registrador sempre deve procurar realizar 

seus atos com muita cautela, usando dos institutos jurídicos disponíveis que o 

legislador lhe concedeu, como a publicidade e autenticidade. 

De acordo com Henrique Bolzani: 

Os Serviços Notariais e de Registro, portanto, atuam de forma imparcial, 
tentando prevenir litígios que possam surgir das relações sociojurídicas, 
utilizando-se, para tanto, dos institutos jurídicos da publicidade, autenticidade 
e eficácia dos atos jurídicos. (BOLZANI, 2007, p. 53). 

O direito notarial e registral, por sua vez, não preza somente pela segurança 

jurídica, mas também pela segurança dos terceiros de boa-fé envolvidos na relação 

jurídica. Nas palavras de Henrique Bolzani: “pode-se dizer que esta segurança se 

reflete desde o momento da existência do ato, passando por sua validade, terminando 

na sua eficácia”. (BOLZANI, 2007, p. 53). 
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Sobre a ótica do direito notarial e registral brasileiro, é necessário observar a 

divisão que se perfectibiliza, ou seja, área notarial e registral. A área notarial abrange 

os tabelionatos, que por sua vez são tabelionatos de notas e tabelionatos de protestos 

de títulos. Na seara da área registral, subdivide-se em registro das pessoas naturais, 

pessoas jurídicas, títulos e documentos e por fim registro imobiliário. (BOLZANI, 2007, 

p. 55). 

O art. 6 da Lei n° 8.935/94 delimita de forma genérica a competência e 

atribuição dos notários. Assim, sinteticamente, o tabelião deve identificar as partes, 

avaliar sua capacidade jurídica, interpretar sua vontade, verificar seu aspecto legal, 

para, por fim, instrumentalizar, conservando seu conteúdo em seus arquivos, visando 

à constituição de prova a quem possa interessar. (BOLZANI, 2007, p. 56-57). 

Portanto, além do exposto no art. 78 da referida Lei, trata das atribuições 

exclusivas do tabelião de notas; já o art. 119 da elencada Lei relata as atribuições do 

tabelião de protestos de títulos. 

Colateral à esfera notarial, o legislador procurou sedimentar o Direito 

Registral, o qual é voltado para o estudo dos chamados registros públicos (registro 

civil das pessoas naturais; jurídicas; títulos e documentos e registro de imóveis), os 

quais possuem a finalidade de publicidade, constituir, comprovar e publicizar os fatos 

e atos jurídicos provenientes. (BOLZANI, 2005, p. 58). 

Diante disso, o legislador delimitou a competência do registro público no art. 

1210 da dita Lei. 

                                                 
8Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: I - lavrar escrituras e procurações públicas; 
II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; III - lavrar atas notariais; IV - reconhecer firmas; 
V - autenticar cópias. Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e 
diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem 
ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. 
9Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente: I - protocolar de imediato os 
documentos de dívida, para prova do descumprimento da obrigação; II - intimar os devedores dos títulos 
para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los, sob pena de protesto; III - receber o pagamento dos títulos 
protocolizados, dando quitação; IV - lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme 
ou sob outra forma de documentação; V - acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo 
apresentante; VI - averbar: a) o cancelamento do protesto; b) as alterações necessárias para 
atualização dos registros efetuados; VII - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus 
registros e papéis. Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, 
será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. 
10Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis 
das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação 
pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, 
mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as 
circunscrições geográficas. 
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4.3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM FACE ÀS ATIVIDADES 

NOTARIAIS E REGISTRAIS 

A responsabilidade civil do Estado, nas palavras de Fernanda Marinela: 

“Representa uma obrigação imposta ao Estado de reparar economicamente os danos 

ocasionados a terceiros, por atos praticados pelos seus agentes, no exercício de suas 

atribuições”. (MARINELA, 2015, p. 953). Sendo assim a responsabilidade que o 

Estado detém quando de uma reparação, por atos de seus agentes, nessa classe 

incluídos os notários e registradores. 

Na mesma vertente está Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a 
obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à 
esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em 
decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou 
omissivos, materiais ou jurídicos. (MELLO, 2015, p. 1021). 

Para Di Pietro, a responsabilidade civil do Estado, decorre: 

[...] de atos jurídicos, de atos lícitos, de comportamentos materiais ou de 

omissão do Poder Público. O essencial é que haja o dano causado a terceiro 
por comportamento omissivo ou comissivo do agente do Estado. [...] que 
decorre no direito administrativo de atos ou comportamentos que, embora 
lícitos, causarem a pessoas determinados ônus maiores do que os impostos 
aos demais membros da coletividade. (DI PIETRO, 2015, p. 785). 

É patriarcal o entendimento de que ao Estado cabe o dever de ressarcir, ou 

seja, ser responsabilizado civilmente pelos danos que são ocasionados nos serviços 

notariais e registrais, pela modalidade contratual, quando em relação ao usuário do 

serviço; e pela via extracontratual ou aquilina, de eventuais terceiros prejudicados na 

relação, mas muito ainda é encontrado na jurisprudência se há o dever de indenizar 

ou não. (BOLZANI, 2007, p. 93). 

Alguns doutrinadores ainda adotam que o Estado detém a responsabilidade 

civil subsidiária, uma vez que a indenização deveria ocorrer primeiramente em face 

do notário e/ou registrador e este arcar com seu patrimônio, e para caso não 

suficiente, aí ser proposta ação em face do Estado. (BOLZANI, 2007, p. 93). 

Pode-se citar ainda o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul que decide neste sentido, ou seja, reconhecendo a responsabilidade 

subsidiária do ente estatal frente à responsabilidade dos notários e registradores: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
INSTRUMENTO DE PROTESTO LAVRADO EQUIVOCADAMENTE POR 
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TABELIÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. 
INOCORRÊNCIA. JULGADOS DO STF E DO TJRS. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O art. 236, 
caput, estabelece que os serviços notariais e de registro são exercidos em 
caráter privado, por delegação do Poder Público. Ora, considerando que tais 
serviços exercem suas funções por delegação do Poder Público, deve-se 
responsabilizar subsidiariamente o Estado pelos danos causados por 
notários e oficiais. Aliás, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, 
em se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da 
Constituição Federal, a responsabilidade é objetiva, tanto do Estado como do 
serventuário titular de cartório e registro extrajudicial. (Agravo de Instrumento 
Nº 70012118543, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Odone Sanguiné, Julgado em 24/06/2005).11 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento recente, 

decidiu de modo que a responsabilidade civil é subsidiária do ente estatal, como 

segue:  

Ementa: Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais. 
Autora que teve seu Assento de Nascimento lavrado erroneamente, sob o 
gênero masculino e com nome de característica predominantemente 
masculina. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por 
carência de ação. Art. 485, VI do NCPC. Ilegitimidade passiva reconhecida. 
Responsabilidade direta dos notários e oficiais de registro por danos 
causados a terceiros. Responsabilidade subsidiária do ente estatal. Exegese 
dos artigos 37, §6º e 236, ‘caput’ e §1º, ambos da Constituição Federal. Art. 
22 da Lei n. 8.935/94. Decisão mantida. Apelação Cível não provida. (TJPR - 
1ª C.Cível - AC - 1641827-0 - Paranavaí -  Rel.: Salvatore Antonio Astuti - 
Unânime -  J. 16.05.2017). 

Em outra linha de pensamento, Nicolau Balbino Filho, citado por Arnaldo 

Rizzardi, eleva que a responsabilidade civil do Estado é solidária: “[...] a 

responsabilidade dos serventuários, existe o princípio constitucional da 

reponsabilidade solidária do Estado pelos atos de funcionários [...]” (FILHO, 1999, p. 

26-29 apud RIZZARDI, 2011, p. 389). 

Com fundamentação no art. 22 da Lei nº 8.935 e no art. 37, § 6º, da CF/88, os 

que defendem a responsabilidade subjetiva dos titulares também defendem a adoção 

da responsabilidade solidária na cadeia de direitos de regresso. Com embasamento 

na teoria objetiva, a parte que sofreu o dano pode mover ação contra o Estado, a qual 

é regressiva respectivamente contra o titular e seus prepostos. Isso significa que o 

prejudicado pode requerer indenização contra o titular por meio da comprovação de 

                                                 
11 Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=N%C2%BA+70012118543&proxysty 
lesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-
site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site= 
ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris. Acesso em: 10 out. 2017.  

http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=N%C2%BA+70012118543&proxysty%20lesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=%20ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=N%C2%BA+70012118543&proxysty%20lesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=%20ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=N%C2%BA+70012118543&proxysty%20lesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=%20ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=N%C2%BA+70012118543&proxysty%20lesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=%20ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_res_juris
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dolo ou culpa, em que se aplica a teoria subjetiva da responsabilidade civil. (BOLZANI, 

2007) 

Bruno de Ugalde Mello, citando Walter Ceneviva, o qual compartilha de tal 

posicionamento, assim dispõe: 

A dupla condição de agente público e de atuante de caráter privado suscita a 
persistência da responsabilidade do Estado pelos danos causados, como 
decorrência do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição. [...] Para saber quem 
vai responder pelo prejuízo, na interpretação literal do art. 22, é irrelevante 
determinar qual o causador do resultado prejudicial (o titular, o escrevente 
que responde pelo serviço, os escreventes substitutos, os auxiliares). A vítima 
pode assestar12 a prestação reparadora diretamente contra o titular, pois para 
tanto a autoriza o uso do verbo “responder”. [...] à vista do que determina o 
art. 37, § 6º, da Constituição e da interpretação dada pelo Pleno do Supremo 
Tribunal Federal quanto à natureza da relação entre o delegado notarial ou 
registrário e o Estado, este responde, nos termos da responsabilidade 
objetiva, tendo direito de regressivo contra o titular do serviço em caso de 
dolo ou culpa. Assestando o pedido diretamente contra o oficial, incumbe 
comprovar-lhe a culpa. (CENEVIVA, 2007, p. 185 apud MELLO, 2017, p. 
única). 

[...] Diferentemente da responsabilidade solidária, na responsabilidade 

subsidiária a obrigação não é compartilhada entre dois ou mais devedores. Há apenas 

um devedor principal; contudo, na hipótese do não cumprimento da obrigação por 

parte deste, outro sujeito responderá subsidiariamente pela obrigação [...]. 

(OLIVEIRA, 2010, p. única). [grifo do autor]. 

O art. 236 da Constituição Federal deixou assentado que os serviços notariais 

e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, o 

qual segue in verbis: 

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. 

Carlos Roberto Gonçalves, citando Clayton Reis, descreve:  

O Estado responde pelos atos praticados pelos seus prepostos ainda que 
erigidos através da função delegada, que na realidade é uma longa manus13 
do poder estatal”, tendo direito de regresso “no caso de culpa ou dolo dos 
lesionadores do direito, conforme, aliás, prevê o art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal. (REIS apud GONÇALVES, 2014, p. 192). 

                                                 
12 Apontar; pôr na direção de. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/assestar/>. Acesso em: 6 out. 
2017. 
13 Extensão de poder. Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/longa%20manus/>. 
Acesso em: 1º set. 2017. 
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Arnoldo Rizzardi, citando Di Pietro, relata que a responsabilidade do Estado 

por ato de seus agentes é objetiva, como segue: 

Quando se trata de dano causado a terceiros, aplica-se a norma do artigo 37, 
§ 6°, da Constituição Federal, em decorrência da qual o Estado responde 
objetivamente, ou seja, independentemente de culpa ou dolo, mas fica com o 
direito de regresso contra o servidor que causou o dano, desde que este 
tenha agido com culpa ou dolo. (DI PIETRO apud RIZZARDI, 2011, p. 389). 

Pode-se citar ainda que o Supremo Tribunal Federal, ainda em fase de 

julgamento da RE 842.846/SC: 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DANO 
MATERIAL. OMISSÕES E ATOS DANOSOS DE TABELIÃES E 
REGISTRADORES. ATIVIDADE DELEGADA. ART. 236 DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO E 
DO OFICIAL DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 
CARÁTER PRIMÁRIO, SOLIDÁRIO OU SUBSIDIÁRIO DA 
RESPONSABILIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU 
SUBJETIVA. CONTROVÉRSIA. ART. 37, § 6º, DA CRFB/88. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 842846 RG, Relator(a): Min. 
LUIZ FUX, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 
DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014 ).14 

Na mesma linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho, citado por 

Rizzardi, demonstra com exatidão o motivo pelo qual o Estado dever ser 

responsabilizado por danos que seus agentes causarem: 

Dispõe o art. 37, § 6°, da CF, que o Estado é civilmente responsável pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, venham a causar a terceiros. 
Como pessoa jurídica que é, o Estado não pode causar qualquer dano a 
ninguém. Sua atuação se consubstancia por seus agentes, pessoas físicas 
capazes de manifestar vontade real. Todavia, como essa vontade é imputada 
ao Estado, cabe a este a responsabilidade civil pelos danos causados por 
aqueles que o fazem presente no mundo jurídico. (FILHO, 1997, p. 327 e 328 
apud RIZZARDI, 2011, p. 389). 

Portanto, com a promulgação da CF/88, a Lei 8.935/94 regulamentou em seu 

art. 22 a responsabilidade civil dos notários e registradores, o qual segue em in verbis: 

Art. 22.  Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por 
todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, 
pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso. 
Parágrafo único.  Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, 
contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.   

                                                 
14Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE% 
24%2ESCLA%2E+E+842846%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+842846%2EP
RCR%2E%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/kfy5opx>. Acesso em 6 out. 2017  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%25%2024%2ESCLA%2E+E+842846%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+842846%2EPRCR%2E%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/kfy5opx
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%25%2024%2ESCLA%2E+E+842846%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+842846%2EPRCR%2E%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/kfy5opx
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%25%2024%2ESCLA%2E+E+842846%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EPRCR%2E+ADJ2+842846%2EPRCR%2E%29&base=baseRepercussao&url=http://tinyurl.com/kfy5opx
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Destarte, em 10 de maio de 2016, pela Lei n° 13.286, a então presidente Dilma 

Rousseff alterou mais uma vez o art. 22, ou seja, discriminando a responsabilidade 

civil do notário e registrador como sendo subjetiva e acrescentando em seu corpo o 

parágrafo único, o qual discrimina que o direito a reparação civil prescreve em três 

(03) anos, contados da data da lavratura do ato pelo notário ou registrador. 

Quando notários e registadores encontram meios mais arrojados na prática 

de seu ofício verifica-se considerável avanço na lei. O notário rompe o vínculo causal 

no exercício da atividade e com isso minimiza efeitos indenizatórios quando informa 

de maneira detalhada tais efeitos ao usuário, inclusive com informações adicionais 

nas escrituras públicas. Já o registrador pode negativar o título com objetivo de 

inabilitar a causa submissa à dúvida registral, passando assim a responsabilidade ao 

Estado. (KÜMPEL, 2016, p. única). 

Nas palavras de Nelson Rosenvald: 

[...] a responsabilidade, como vimos, voltou a ser subjetiva, por decisão do 
legislador. Por certo, a mudança é boa para os cartórios, mas ruim para as 
vítimas dos danos relacionados a esses serviços. Sabemos, pelas lições 
históricas, que a responsabilidade subjetiva equivale, muitas vezes, a deixar 
as vítimas sem indenização. Nem sempre, ou quase nunca, é fácil provar a 
culpa do ofensor. Não será simples evidenciar que o notário ou oficial do 
registro se houve com culpa – sobretudo porque eles, e não as vítimas, é que 
dominam os meandros da atividade. Nem sempre é fácil definir cada passo 
acerca do que foi feito, ou do que deveria ter sido feito, para que o dano não 
ocorresse. (ROSENVALD, 2016, p, única). 

Otávio Guilherme Margarida, citando o entendimento de Hercules Alexandre 

da Costa Benício, traz o seguinte: 

Nas hipóteses de prejuízos decorrentes de atos notariais e de registro, 
valerá a regra da responsabilização por atos omissivos na prestação de 
serviços públicos, em que o método de aferição do dever de ressarcir é, 
via de regra, o subjetivo. O notário e o registrador só devem ser 
responsabilizados caso seja provada a culpa ou dolo, na atividade de 
sua serventia. (MARGARIDA, data de acesso 2017, p. única). [grifo do 
autor].  

Portanto, como já exposto, a responsabilidade dos notários e registradores 

não é mais objetiva, uma vez que o legislador entendeu por ser subjetiva. Logo, a 

vítima terá de provar dolo ou culpa por parte do notário ou registrador. 
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4.4 APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA 

DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES 

No campo da égide constitucional, o legislado no art. 175 da Constituição 

Federal procurou descrever que o Poder Público, na forma de lei regulamentar, 

dispões obre a obrigação do mesmo em manter os serviços adequados, independente 

de prestação realizada diretamente pelo Estado15. 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) teve sua promulgação pela Lei 

Federal n° 8.078/90, a qual visa a nortear a política nacional de relação de consumo 

do País. Em seu artigo 4, VI, estabeleceu a “racionalização e melhoria dos serviços 

públicos” e em seu artigo 6, X, discriminou sobre “a adequação e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral”. (BOLZANI, 2007, p. 101). 

Pode-se então aduzir que o CDC tem ampla incidência em todos os campos 

do serviço público, uma vez que o art. 22 discrimina, como segue in verbis: 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos. 

Existe ainda uma grande discussão entre doutrinadores sobre se o CDC pode 

ser aplicado aos notários e registradores, uma vez que não é unânime o entendimento 

sobre a relação de consumo entre o terceiro (usuário do serviço) e o notário e 

registrador. Nas palavras de Henrique Bolzani, o qual cita Ivan Ricardo Garisio Sartori: 

[...] existe entre o particular e o delegado dos serviços autênticos contrato de 
resultado, visando os serviços à disposição. Assim a relação jurídica se 
enquadra ainda e perfeitamente na Lei n. 8.078/90. Tanto o contratante é 
consumidor, como o delegado fornecedor, nos termos dos arts. 2° e 3°. Dessa 
forma, o usuário desses serviços tem direito a tudo quanto tem qualquer outro 
consumidor, vale dizer, qualidade, adequação, segurança, durabilidade, 
desempenho, plena informação. (SARTORI, 2002, p. 108 apud BOLZANI, 
2007, p. 103-104). 

Já em sentido totalmente oposto, Sonia Marilda Péres Alves descreve que 

está completamente descartada a hipótese de o CDC ser aplicado aos notários e 

registradores, e ainda sustenta que os serviços são uma exteriorização do poder 

                                                 
15 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: 
[...] 
II - os direitos dos usuários; 
[...] 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
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certificantes pelo Estado, os quais são atividades atípicas e se subordinam a 

legislação especial. (BOLZANI, 2007, p. 104). [grifo do autor]. 

Portanto, Henrique Bolzani, que faz referência a Alves, traz seu ensinamento: 

A simples essência dos serviços notariais e de registro exclui qualquer 
possibilidade jurídica de identificá-los como relação de consumo, uma vez 
que tais atividades são diretamente ligadas à Administração Pública. [...] A 
atípica atividade notarial e registral subordina-se a legislação especial, 
algumas promulgadas após o Código de Defesa do Consumidor, não 
podendo com ele coexistir em fase da incompatibilidade de seus preceitos. 
(ALVES, 2002, p. 99 apud BOLZANI, 2007, p. 104). 

Nesse contexto o Supremo Tribunal Federal já realizou seu pronunciamento 

de que o CDC não deve ser aplicado a atividade notarial e registral, como segue: 

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIONATO DE NOTAS. FORO 
COMPETENTE. SERVIÇOS NOTARIAIS.- A atividade notarial não é regida 
pelo CDC. (Vencidos a Ministra Nancy Andrighi e o Ministro Castro Filho). - 
O foro competente a ser aplicado em ação de reparação de danos, em que 
figure no polo passivo da demanda pessoa jurídica que presta serviço notarial 
é o do domicílio do autor.- Tal conclusão é possível seja pelo art. 101, I, do 
CDC, ou pelo art. 100, parágrafo único do CPC, bem como segundo a regra 
geral de competência prevista no CPC. Recurso especial conhecido e 
provido. (REsp 625.144/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 29/05/2006, p. 232).16 

Contudo, percebe-se, com o atual posicionamento majoritário que está 

presente no STJ, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação que 

se cria entre o notário/registrador e o terceiro, o qual é o usuário do serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/46029/recurso-especial-resp-625144-sp-
2003-0238957-2>. Acesso em: 7 set. 2017. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/46029/recurso-especial-resp-625144-sp-2003-0238957-2%3e.%20Acesso%20em:%207%20set.%202017
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/46029/recurso-especial-resp-625144-sp-2003-0238957-2%3e.%20Acesso%20em:%207%20set.%202017
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5 CONCLUSÃO 

Os serviços notariais e de registro têm se tornado essenciais na vida cotidiana 

de toda a sociedade, não somente a brasileira, mas também de forma mundial, 

desenvolvendo assim a segurança jurídica aos atos que se perfectibilizam, os quais 

são organizados de forma efetiva, com os princípios basilares de conferir publicidade, 

autenticidade e eficácia dos atos jurídicos. 

O presente trabalho demonstra de forma simplificada desde o contexto 

histórico da responsabilidade civil até a chegada do instituto no ordenamento pátrio 

brasileiro, o que veio na evolução histórica adquirindo confiança dos que o procuram. 

Dessa forma, pode-se destacar que os Oficiais das serventias são pessoas 

físicas, para as quais o Poder Público outorgou uma delegação, sendo um direito 

adquirido por concurso público e por intermédio de prova de títulos, conforme 

discriminado no artigo 236, § 3°, da Constituição Federal de 1988. Por serem 

delegados pela Administração Pública, os notários e registradores são considerados 

agentes públicos, os quais prestam contas de todos os seus atos ao Poder Público. 

Assim, pode-se concluir que o Poder Público os fiscaliza, em conformidade com o que 

a Lei determina, posto que possuem um regime jurídico especial, ou seja, carecem de 

um regime atípico e híbrido dessa classe, sendo que doutrina e jurisprudência se 

dividem. 

Por esse motivo o legislador teve de gerar um dispositivo exclusivo para 

regulamentar a dita atividade, visto que a Constituição Federal de 1988 deixou 

presentes várias lacunas. Desse modo foi confeccionada a Lei n° 8.935/94, também 

conhecida como a Lei dos Notários e Registradores, a qual disciplinou com extrema 

perspicácia o assunto. 

De acordo com a Lei 8.935/1994, tanto o notário quanto o registrador têm 

responsabilidade civil, porém a referida Lei se omite no sentido de especificar se é 

subjetiva ou objetiva, o que gera dúvida sobre quando é necessário aplicá-la. 

Adentrando no campo da responsabilidade civil do notário e registrador, que 

é o tema elementar deste trabalho, com a promulgação da Lei a mesma trouxe o 

instituto da responsabilidade civil, a qual por pesquisa pode-se comprovar no projeto 

inicial da Lei, o notário e/ou registrador responderia de forma objetiva, ou seja, não 

seria necessária a comprovação do dolo ou culpa para o terceiro lesado adentrar com 

a ação pertinente no judiciário, a qual está disposta no artigo 22 da referida Lei. 
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Com a alteração realizada pela Lei n° 13.286/16, a responsabilidade civil do 

notário e registrador passou a ser subjetiva, ou seja, depende de comprovação de que 

houve dolo ou culpa, do notário ou registrador, para que seja então configurada a 

reponsabilidade civil. 

Cabe ao notário e registrador a escolha de seus prepostos, isto é, o substituto, 

escrevente, que lavrará os atos jurídicos dentro da serventia, como se fosse o próprio 

agente, mas é de extrema importância salientar que todo o ato que o preposto realizar, 

e caso ocorra algum dano redundante do mesmo, o próprio agente é que será 

responsável – em outras palavras, se o escrevente realiza algum ato jurídico com 

inverdade, quem responderá civilmente, e até criminalmente, será o próprio Oficial, 

pois a ele é dada a função de zelar e manter a ordem jurídica dentro de sua serventia. 

Uma vez causada a obrigação de reparar por esses agentes, pergunta-se: e 

o Estado, responde também pela reparação, sim ou não? Sim. É pacífico o 

entendimento de que o Estado detém a obrigação de reparação, mas sendo-lhe 

garantido o direito de regresso nos casos de culpa e dolo, reparação esta que se 

biparte em duas grandes doutrinas acerca da responsabilidade civil: responsabilidade 

solidária e responsabilidade subsidiária. Como exposto no tópico propício sobre o 

tema, ressalta-se que o Estado deverá responder subsidiariamente – em outras 

palavras, o titular da serventia responde de forma principal e se não for possível 

indenizar a vítima o Estado se responsabiliza de modo auxiliar. (CAVALCANTE, 2016, 

p. única). 

Ainda com a alteração de que tratou a Lei n° 13.286/16, houve um grandioso 

avanço para os agentes delegados, uma vez que a anterior redação não tratava – e 

esta trouxe em seu corpo – especificamente no parágrafo único que a prescrição da 

obrigação de indenizar é de três (03) anos, contados a partir da data de execução do 

serviço, assim não acarretando ao oficial a obrigação de reparação quando o decurso 

de tempo já se esgotou, o que na experiência deste acadêmico presenciou muito 

usuários do serviço na tentativa infrutífera de cobrança pela reparação, mas sendo 

que o serviço foi realizado pelo oficial anterior do serviço.     

O último ponto estudado foi no que se refere a analisar se os serviços 

prestados se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor. Mais uma vez tem-se a 

bipartição da corrente: uma corrente minoritária diz que os elementos essenciais estão 

presentes para a configuração da relação de consumo, e a corrente majoritária, a qual 
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também está abarcada pelo Supremo Tribunal de Justiça, relata que não há prestação 

de serviço, assim não se enquadrando nas normas que delimitam o CDC. 

Finalmente, cabe enfatizar que o legislador se faz na obrigação de manter 

uma legislação mais clara e objetiva, ao passo de não gerar obscuridade para quem 

dela carece, assim deixando com clareza sua vontade, e não ao passo de 

entendimentos doutrinários e jurisprudências que elucidam a questão aqui 

compreendida pelas lacunas na Lei que não foram supridas. Também não foram 

esgotadas todas as formas de pesquisa, demandando estudos mais aprofundados 

sobre o tema. 
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