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RESUMO 

O sistema notarial e registral brasileiro, instituído no artigo 236 da Constituição Federal de 1988, 

apresenta uma dicotomia entre a atividade, invariavelmente pública, e o seu exercício, 

necessariamente privado. O presente trabalho tem por objetivo estudar a responsabilidade civil 

por danos decorrentes da atividade notarial e registral, tanto resultantes da atividade pública, 

quanto de seu exercício privado. Em consequência, encontra-se dividido em três capítulos: inicia-

se com uma apresentação do panorama atual da atividade; prossegue com o estudo da 

responsabilidade extracontratual patrimonial do Estado, em decorrência de atos notariais e de 

registro; e finaliza com o estudo da responsabilidade civil própria do notário e do registrador. 

Neste estudo se busca delimitar, no âmbito da reparação de danos, quais são as 

responsabilidades do Estado e quais são as responsabilidades próprias do notário e do 

registrador, com seus respectivos fundamentos jurídicos constitucionais, legais, doutrinários e 

jurisprudenciais. 
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RÉSUMÉ 

Le système notarial et de registre brésilien, institué par l'article 236 de la Constitution Federal de 

1988, présente une dichotomie entre l'activité, toujours publique, et son exercice, 

nécessairement privé. Ce document vise à étudier la responsabilité civile par dommages en raison 

de l'activité notariale et de registre, tant résultant de l´activité publique, comme de son exercice 

privé. En conséquence, il est divisé en trois chapitres: commence par une présentation de la 

situation actuelle de l'activité; se poursuit avec l'étude de la responsabilité patrimonial 

extracontractuelle de l'État, en raison des actes notariés et d'enregistrement; et se termine par 

l'étude de la responsabilité civile propre du notaire et du enregistreur. Dans c´étude se vise à 

definir, dans la réparation des dommages, qui sont les responsabilités de l'État et quelles sont les 

responsabilités du notaire et du enregistreur, avec leur respectifs fondements juridiques 

constitutionnells, légaux, de la doctrine e jurisprudentiels. 
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INTRODUÇÃO: 

 

A responsabilidade do notário e do registrador, de uma maneira genérica, envolve 

cinco principais aspectos distintos, a saber: a responsabilidade penal, administrativa, 

tributária, civil e trabalhista; abarcando esses cinco respectivos ramos do Direito: o Direito 

Penal, o Direito Administrativo, o Direito Tributário, o Direito Civil e o Direito do 

Trabalho, os quais, apesar de se comunicarem e possuírem reflexos recíprocos importantes, 

possuem óticas e princípios distintos. 

O presente trabalho busca concentrar seus esforços no estudo da Responsabilidade 

Civil, fazendo aqui seu corte metodológico; deixando, portanto, de fora do presente estudo, 

as responsabilidades nos âmbitos: penal, administrativo-disciplinar, tributário e trabalhista. 

No entanto, mesmo possuindo o foco no Direito Civil, não se pode olvidar que a 

atividade notarial e registral, por sua essência, e nos termos do artigo 236, da Constituição 

Federal, é uma atividade pública, sendo outorgado ao notário e ao registrador somente o 

seu exercício, o qual se dá em caráter privado. 

Por esse motivo, impossível concentrar o estudo somente na Responsabilidade Civil 

do Notário e do Registrador, propriamente dita; deixando de lado a Responsabilidade do 

Estado pelos Atos Notariais e de Registro. 

Dessa forma, este trabalho busca estudar a Responsabilidade Civil na Atividade 

Notarial e Registral, a qual contempla, tanto a Responsabilidade Patrimonial 

Extracontratual do Estado pelos Atos Notariais e de Registro, quanto a Responsabilidade 

Civil do Notário e do Registrador, sob os princípios e sob a ótica, tanto do Direito Público, 

quanto do Direito Privado. 

Esse mosaico multidisciplinar, envolvendo Direito Público (Constitucional e 

Administrativo) e Direito Privado (Civil, Notarial e Registral e do Consumidor) forma o 

objeto de estudo do presente trabalho, eis que inerente à correta compreensão do tema, para 

o qual também serão ser tratados, ainda que não na merecida profundidade, alguns 

aspectos da História do Direito. 

A opção pelo desenvolvimento do presente tema no Departamento e Área de 

Concentração do Direito Civil se dá em virtude de ser a Responsabilidade Civil do Notário 

e do Registrador muito comumente tratada no Direito Administrativo, como um capítulo 

da Responsabilidade Civil do Estado, e não no âmbito do Direito Civil. 
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Todavia, a partir desse olhar próprio do administrativista, muitas vezes não se 

consegue vislumbrar alguns fatores importantes para a mais completa compreensão da 

matéria, o que se buscará revelar ao decorrer do presente estudo. 

Neste particular, apesar de se tratar a atividade notarial e registral de atividade 

pública, e não se pode negar essa característica; por outro lado não se pode olvidar que, na 

Carta Magna de 1988, o Constituinte Originário determinou, em seu artigo 236, caput, que 

o exercício da atividade notarial e registral, delegada a notários e registradores, se dê em 

caráter privado. 

E os aspectos relativos ao caráter privado, não da atividade em si – a qual, como 

afirmado, é pública -, mas de seu exercício, são comumente relevados ao segundo plano. 

O que se procura, com esse trabalho é estudar, com a mesma relevância, tanto os 

aspectos inerentes ao Direito Público, quanto os pertinentes ao Direito Privado, em pé de 

igualdade de importância, apesar de terem aplicações distintas. 

Não se nega que a atividade notarial e registral se trata de função pública, delegada 

pelo Estado, e nem se nega a condição de agente público do notário e do registrador, 

peculiar exemplo de pessoa natural que opera na condição de particular em colaboração 

com o Poder Público; mas não se pode esquecer que a responsabilidade do notário e do 

registrador, no âmbito do Direito Civil, se configura como Responsabilidade Civil 

Profissional, de uma espécie sui generis de Operadores do Direito, os quais, na letra do 

artigo 3º, da Lei 8.935/94 são: “profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é 

delegado o exercício da atividade notarial e de registro.” 

Para a elaboração deste trabalho, buscou-se pesquisar e estudar a legislação, a 

doutrina e a jurisprudência pátrias e parte da doutrina estrangeira, podendo-se extrair a 

existência de algumas linhas de pensamento diversas, as quais serão descritas ao longo 

desta dissertação, decorrentes de diversos trabalhos de estudiosos do assunto, tanto no 

âmbito do Direito Civil, como no do Direito Constitucional, do Direito Administrativo, do 

Direito do Consumidor e do Direito Notarial e Registral. 

A presente obra está dividida em três capítulos: o primeiro deles busca traçar um 

Panorama da Atividade Notarial e Registral no Brasil; o segundo objetiva definir a 

Responsabilidade Patrimonial Extracontratual do Estado pelos Atos Notariais e de 

Registro; e o terceiro cuida da Responsabilidade Civil dos Notários e dos Registradores. 

Na definição do Panorama da Atividade Notarial e Registral no Brasil, procura-se 

demonstrar, ainda que de maneira sucinta: os antecedentes históricos; os tipos de notariado 

presentes no mundo, com especial destaque para o notariado do tipo latino – forma de 
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notariado adotada na Constituição Federal de 1988 -; a fé pública, principal atributo que 

destaca notários e registradores no âmbito de seu exercício profissional jurídico; os 

registros públicos; o objetivo da atividade notarial e registral; a delegação do serviço 

público, com a análise da dicotomia entre atividade pública e exercício privado; e os 

princípios da administração pública aplicados à atividade notarial e registral, abrangendo 

os princípios da legalidade, continuidade, universalidade, uniformidade, modicidade, 

adequação e eficiência. 

Visto este Panorama introdutório, passa-se ao estudo da Responsabilidade do 

Estado, por atos notariais e de registro. 

Neste segundo capítulo, faz-se uma introdução ao conceito da Responsabilidade 

Patrimonial Extracontratual do Estado, das Pessoas Jurídicas de Direito Público e das de 

Direito Privado Prestadoras de Serviço Público, nos termos do artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal; seu fundamento na Teoria do Risco Administrativo; as hipóteses de 

aplicação da Responsabilidade do Estado com relação aos atos notariais e de registro, 

considerando: notários e registradores na condição de agentes públicos; as hipóteses de 

responsabilidade direta do Estado, relacionadas à atividade notarial e registral – sendo 

estudadas aí a questão da edição de normas regulamentadoras, a fiscalização pelo Poder 

Judiciário, a responsabilidade pelas serventias oficializadas, e a questão do responsável 

interino pelo expediente das serventias vagas -; as hipóteses de responsabilidade indireta 

do Estado – contemplando a definição da Pessoa Jurídica de Direito Público responsável, a 

delimitação do dano indenizável, a tese da natureza subsidiária da responsabilidade, bem 

como a tese da natureza solidária, e, finalmente, o reconhecimento da repercussão geral 

do tema, em Recurso Extraordinário em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. 

Estudadas as hipóteses em que cabe ao Estado a responsabilidade de reparar o dano, 

passa-se ao exame das situações em que a responsabilidade civil recai sobre a pessoa do 

notário e do registrador. 

Neste terceiro capítulo, da Responsabilidade Civil do Notário e do Registrador, se 

desenvolvem primeiramente os temas pertinentes aos fundamentos constitucionais, sendo: 

a interpretação dos dispositivos constitucionais a respeito da responsabilidade do notário e 

do registrador; a responsabilidade de concessionários e permissionários do serviço público 

e sua distinção da situação do notário e do registrador; o não enquadramento das 

atividades notariais e de registro como serviços públicos, para os fins do artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal; o estudo das pessoas de direito privado de que trata o artigo 37, § 6º, 

da Constituição Federal; o estudo da expressão “as de direito privado”, constante do 
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mesmo artigo 37, § 6º; a restrição do comando do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, 

às prestadoras de serviços públicos; os critérios para interpretação e aplicação dos 

dispositivos constitucionais sobre a atividade notarial e registral – e, dentre estes: o 

postulado do legislador racional e os princípios da unidade da constituição, do efeito 

integrador, da máxima efetividade, da justeza ou da conformidade funcional, da 

concordância prática ou da harmonização, e da força normativa da constituição -; 

posteriormente passa-se à interpretação e aplicação harmônica do disposto no artigo 37, 

§6º, em conjunto com o disposto no artigo 236, §1º, ambos da Constituição Federal; à 

utilização do critério da especialidade do artigo 236, §1º, da Constituição Federal, face à 

situação de notários e registradores; e à eficácia das normas constitucionais – do artigo 37, 

§ 6º, como norma constitucional de eficácia plena e imediata e do artigo 236, §1º, como 

norma constitucional de eficácia contida ou contível e imediata. 

Estudados os aspectos de Direito Constitucional, como fundamentos para a 

Responsabilidade Civil de Notários e Registradores, procede-se ao exame da legislação 

infraconstitucional. 

Neste estudo são abordados: a regulamentação infraconstitucional da 

responsabilidade civil de notários e registradores, instituída pelo artigo 236, §1º, da 

Constituição Federal; a legislação federal vigente em 05.10.1988 e recepcionada pela 

Constituição Federal – Código Civil de 1916 e Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73); a 

responsabilidade civil dos notários, de acordo com o Código Civil de 1916 - Lei nº 

3.071/16; a responsabilidade civil dos registradores, de acordo com a Lei de Registros 

Públicos - Lei Federal nº 6.015/73; a edição do Código de Defesa do Consumidor – Lei 

Federal nº 8.078/90; a edição da Lei dos Notários e Registradores (Lei dos Cartórios) – Lei 

Federal nº 8.935/94; as características da responsabilidade civil de notários e registradores 

baseada no artigo 22 da Lei Federal nº 8.935/94, com suas diversas correntes 

interpretativas - o fundamento dos que veem a responsabilidade do artigo 22 da Lei Federal 

nº 8.935/94 como direta e objetiva, fundada na aplicação direta do artigo 37, §6º, da 

Constituição Federal; o dos que veem a responsabilidade do artigo 22 da Lei Federal nº 

8.935/94 como direta e objetiva, fundada no risco, e em paralelismo com o disposto no 

artigo 37, §6º, da Constituição Federal; o de quem entende a responsabilidade do artigo 22 

da Lei Federal nº 8.935/94 como direta e objetiva, fundada na teoria da culpa do serviço 

(faute du service); o de quem vê a responsabilidade do artigo 22 da Lei Federal nº 8.935/94 

como direta e objetiva, de forma autônoma, pela simples literalidade do dispositivo, em 

contraposição ao elemento subjetivo exigido para exercício do direito de regresso; e o dos 
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que veem a responsabilidade do artigo 22 da lei federal nº 8.935/94 como direta e 

subjetiva, fundada na culpa. 

Ainda no estudo da legislação infraconstitucional é analisado o Código Civil de 

2002, com a regra geral de indenização embasada na culpa, bem como se dá atenção, 

também, à cláusula genérica de responsabilidade civil pelo risco da atividade (art. 927, 

parágrafo único, do Código Civil de 2002). 

Em prosseguimento é estudada a Lei do Protesto de Letras e Títulos (Lei 9.492/97), 

notadamente a regra de responsabilidade subjetiva insculpida em seu artigo 38. 

É dada também uma atenção especial ao estudo da responsabilidade civil de 

notários e registradores em face do Código de Defesa do Consumidor (CDC - Lei 

8.078/90), nos seguintes aspectos: da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à 

atividade notarial e registral; da responsabilidade pelo fato do serviço – art. 14 do CDC; 

das obrigações de meio na atividade notarial e registral; das obrigações de resultado na 

atividade notarial e registral; e da responsabilidade pelo vício do serviço – arts. 20 e 22 do 

CDC. 

Em seguida, passa-se à aplicação da doutrina do diálogo das fontes, para a 

aplicabilidade simultânea e coerente do Código Civil de 2002, das leis especiais sobre 

notários e registradores (Lei 8.935/94, Lei 6.015/73 e Lei 9492/97), e do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei 8.078/90). 

E a análise da responsabilidade civil do notário e do registrador conclui-se no 

estudo da inexistência de sucessão de responsabilidade civil, na hipótese de assunção da 

serventia por novo titular, devido à natureza originária da delegação e à ausência de 

personalidade jurídica do cartório. 

Com todo esse exame, pensa-se que terão sido estudados, senão todos, pelo menos 

os principais aspectos que envolvem a intrincada temática da responsabilidade civil na 

atividade notarial e registral. 
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1. PANORAMA DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL NO 

BRASIL: 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

 

O presente trabalho não tem a pretensão de descrever minuciosamente a origem e 

evolução da atividade notarial e registral, desde a antiguidade até os dias atuais, nas 

diversas civilizações que nos precederam, mas não pode se furtar a descrever, ainda que de 

forma breve, os principais períodos históricos e as mais importantes fases pelas quais 

passou a atividade notarial e registral e o próprio Direito Notarial e Registral. 

João Mendes de ALMEIDA JÚNIOR, em seu magistral estudo de 1897, 

denominado Orgams da Fé Pública, relata que: 

o ministro italiano De Falco, no seu relatório sobre o projecto de lei 

para reorganisação do notariado na Itália, apresentado em 1866, 

assignalando que esta instituição passou por varias transformações 

á medida do desenvolvimento da civilisação, diz o seguinte: «No 

antigo Oriente, o officio de scriba era mais uma emanação do 

poder sacerdotal. Entre os Romanos, o ministerio dos tabelliães, 

constituído por um collegio de pessoas livres, doutas e probas, 

elevou a instituição do notariado á maior dignidade. Mas, os actos 

do scriba do Oriente e do tabellio em Roma eram escriptos 

privados até que as partes contrahentes os tivessem exhibido, em 

presença de testemunhas, ao magistrado encarregado de imprimir-

lhes o signal ou sello publico e de dar-lhes o caracter de 

autenticidade necessario para sua execução. Até a metade do seculo 

XIII não se acham notarios com a qualidade de officiaes públicos; 

mas ás vezes, o officio de notario via-se confundido com o de juiz, 

por força das tradições historicas que, até aquelle tempo, tinham 

tornado necessario o ministerio do magistrado para dar caracter 

publico ao acto notariado. Entretanto, os juizes pela multiplicidade 

dos actos que deviam cumprir como notarios, começaram a delegar 

essas funcções aos seus escrivães e chancelleres, os quaes pouco a 

pouco foram se tornando peritissimos na sciencia das fórmas e 
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constituiram uma classe de officiaes publicos separada e 

independente. Operou-se, então, uma mudança substancial no 

caracter e na indole do officio notarial: o ministerio dos notarios 

não foi mais uma emanação da autoridade judiciaria, como nos 

primeiros tempos o tinha sido da autoridade sacerdotal, mas tornou-

se uma delegação immediata do poder soberano. Os notarios foram 

os delegados directos e especiaes do governo, para tornar 

executorios os actos e contractos que as partes devessem ou 

quizessem imprimir o caracter de autenticidade proprio dos actos 

de autoridade publica.»1 

Dentre os gregos e em toda a civilização helênica, João Mendes de ALMEIDA 

JÚNIOR também relata a importância da função notarial, ao anotar que: “em todos os 

paízes onde dominou a civilisação hellenica, observa-se a existencia de notarios, 

incumbidos de dar aos contractos o seu testemunho qualificado” e que “a expressão 

mnemons, literalmente traduzida, bem explica que o fim principal do notariado é guardar a 

lembrança dos contractos, isto é, preconsituir prova”.2 

Duas características fundamentais do notariado moderno do tipo latino têm aí sua 

origem, são elas: (i) a fé pública que qualifica o testemunho notarial e que lhe confere a 

presunção de veracidade; e (ii) o dever de guarda documental, que deu origem ao que hoje 

se denomina protocolo ou registro notarial. 

Pode-se afirmar, dessa forma, que a atividade notarial evoluiu do ofício do scriba, 

vinculado à autoridade sacerdotal, nas civilizações do antigo Oriente; para, entre os gregos, 

ser uma testemunha qualificada e guardiã da lembrança dos contratos; e, no Império 

Romano do Ocidente, inicialmente em uma função profissional de caráter privado, 

composta de um “collegio de pessoas livres, doutas e probas”, ainda que não fossem 

profissionais versados no Direito, e, posteriormente, em oficiais delegatários do poder 

soberano, os quais eram portadores da fé pública. 

Relata, ainda, João Mendes de ALMEIDA JÚNIOR, sobre o panorama da função 

notarial no Império Romano do Ocidente, que: “comquanto os notarii tivessem dado o 

nome á nossa moderna instituição, todavia as suas funcções, por isso que não eram 

revestidos de caracter publico, não tinham a mínima similhança com as do notario de hoje, 

                                                           
1 ALMEIDA JR., João Mendes de. Orgams da fé pública. Revista de Direito Imobiliário 40/17. São Paulo: 
RT. Jan/Abr, 1997. Reimpressão da Revista da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. V, p. 7 a 114 (1.ª 
parte) e vol. VI, p. 7 a 113. São Paulo: Espindola, Siqueira & Campos, 1897. p. 18. 
2 Idem, ibidem. p. 26. 
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como tambem muito pouca similhança tinham as dos argentarii, por se limitarem aos 

contractos de mutuo.” E que: “maior similhança achamos nos tabelliones, chamados 

tambem nomici, imitação dos symbolatographos gregos, e que já encontramos no tempo de 

Ulpiano.”3 

Prossegue, afirmando que: “Os tabelliones, assim chamados porque escreviam seus 

actos em tabolêtas de madeira emplastradas de cera, a principio exercitavam 

cumulativamente com os exceptores, os actuarii e os notarii, as suas funcções. Eram 

imperitos no direito, porém, pessoas livres”4. 

Posteriormente, no Império Romano do Oriente, os tabelliones ganharam maior 

importância e contornos de oficialidade, afirmando ALMEIDA JÚNIOR que: 

No seculo VI, os imperadores Leão I e Justiniano, já reduzidos ao 

Oriente, voltaram os seus cuidados para a instituição e fizeram-n´a 

adquirir maior dignidade e importancia. Os tabelliones formaram 

uma corporação, presidida por um primicerius (primus in coera), e 

por esta corporação collegial eram creados outros tabelliones de 

reconhecida probidade e peritos na arte de dizer e de escrever.5 

João Teodoro da SILVA, explica que: 

os antecedentes mais remotos dos notários seriam os scribas 

sumerianos, egípcios, hebreus e romanos. Ainda na antiga Roma 

passaram a ser chamados de tabelliones e notarios, exercendo 

função de caráter privado. Com os irmãos Arcádio e Honório (fim 

do século IV e início do século V), imperadores respectivamente do 

Império Romano do Oriente e do Império Romano do Ocidente, 

essa função foi oficializada. E adquiriu certa configuração de cunho 

jurídico nas Institutas de Justiniano (século VI). Mas foi a partir do 

início do século XIII, com os estudos desenvolvidos na 

Universidade de Bolonha que a instituição notarial veio a adquirir 

contornos definitivos e deu ensejo à germinação do Direito 

Notarial, chegada a termo no século XIX.6 

                                                           
3 ALMEIDA JR., João Mendes de. Op. cit. p. 29-30. 
4 Idem, ibidem. p. 30. 
5 Idem, ibidem. p. 31. 
6 SILVA, João Teodoro da. Função notarial na atualidade: a importância da atuação do notário. Belo 
Horizonte. 2003. Disponível em: <http://www.6oficiobh.com.br/funcao_notarial_na_atualidade.pdf>. 
Acesso em 26/09/2013, 10:24. p. 3. 
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Regnoberto Marques de MELO JÚNIOR, em seu estudo sobre a Instituição 

Notarial no Direito Comparado e no Direito Brasileiro, faz um relato da atividade notarial 

na Baixa Idade Média, concluindo que nesse período foram consolidadas as bases do 

notariado latino moderno, ao afirmar que: “Na Europa feudal, em efervescência, o caldo 

cultural em profusão, resultante das mudanças político-sociais, marcaria o tom da 

instituição notarial com as feições, que hoje ainda perduram.” E que: “praticamente todos 

os princípios basilares do notariado latino moderno foram criados, ou, pelo menos, 

aperfeiçoados pelo direito canônico a partir da Idade Média.”7 

Leonardo BRANDELLI, em sua Teoria Geral do Direito Notarial, por sua vez, faz 

referência do encontro do notariado com a Escola de Bolonha, ao aduzir que: “no século 

XIII, na Itália, mais precisamente na Universidade de Bolonha, com a instituição de um 

curso especial, a arte notarial tomou um incremento tal a ponto de os autores 

considererem-na a pedra angular do ofício de notas do tipo latino, tendo acrescentado uma 

base científica ao notariado.”8 

E prossegue dizendo que: “é na Escola de Bolonha onde se fixam de maneira 

científica as bases institucionais do notariado moderno, sendo aí, ainda, o berço de estudos 

científicos que redundaram em importante produção legislativa e em muito contribuíram 

para a conotação atual do notariado, bem como para a sua evolução.”9 

A respeito dessa fase, João Mendes de ALMEIDA JÚNIOR consigna que: “a arte 

notarial tomou tal incremento na Italia, que na Universidade de Bolonha instituiu-se para 

isso curso especial; e já no seculo XII se fallava nos legentes e depois doctores 

notariae.”10 E conclui afirmando que “concurrentemente appareciam os estatutos 

notariaes” e que “segundo as normas fixadas por estes estatutos, não podiam ser notarios 

senão homens probos, honestos e de legítimo nascimento. O candidato deveria prestar 

exame de idoneidade e prestar juramento, promettendo, entre outras, lavrar os instrumentos 

em papeis novos e limpos.”11 

Diante dos relatos desses mestres, pode-se verificar que a atividade notarial passou 

por algumas fases distintas, a saber: (i) a de mero scriba, nos antigos povos do Oriente, 

servindo à autoridade central de cunho eclesiástico, a exemplo do que ocorria dentre os 

egípcios, assírios, sumérios e hebreus; (ii) a de testemunha qualificada e guardião da 

                                                           
7 MELO JR., Regnoberto Marques de. A instituição notarial no Direito Comparado e no Direito Brasileiro. 
Fortaleza: UFC Casa de José de Alencar, 1998. p. 59. 
8 BRANDELLI, Leonardo. Teoria Geral do Direito Notarial. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 11. 
9 Idem, ibidem. p. 11. 
10 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Op. cit. p. 56. 
11 Idem, ibidem. p. 57. 
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memória dos contratos, na civilização grega, incluindo o período helenístico; (iii) a de 

profissional liberal, sem formação jurídica e sem oficialidade, no Império Romano do 

Ocidente, até que os imperadores Arcádio e Honório (fim do século IV e início do século 

V) os qualificaram entre os ofícios municipais; (iv) a do período Justinianeu, em que a 

função ganhou maior prestígio, oficialidade e conotação jurídica; (v) perdeu importância e 

prestígio na Alta e Média Idade Média, com as invasões bárbaras e a posterior ascensão do 

sistema feudal na Europa Ocidental; (v) na Baixa Idade Média, em que ressurgiu, 

mormente dentre o clero, recebendo muitas características próprias do Direito Canônico; e 

(vi) a partir dos Séculos XII e XIII, em que passou a ganhar muitos dos contornos dos dias 

atuais, iniciando essa fase a partir dos estudos da Universidade de Bolonha e dos estatutos 

notariais produzidos na Itália. 

Com relação ao Direito Português, o qual veio a ser aplicado no Brasil Colônia, e, 

permaneceu como legislação vigente no País mesmo depois da Independência, até que as 

codificações nacionais fossem outorgadas, verifica-se, do relato de Felipe Leonardo 

RODRIGUES, que: “as Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas têm em regra o 

mesmo conteúdo, diferenciando em poucos dispositivos – suprimidos ou acrescentados -, 

cujo objetivo dos Reis na época – com essas poucas alterações – era por sua alcunha”12. 

Com relação ao provimento dos cargos de tabelião, consigna Leonardo 

BRANDELLI que: “o provimento dos cargos de tabelião dava-se por meio de doação, 

sendo o donatário investido de um direito vitalício, ou até mesmo por compra e venda ou 

sucessão causa mortis, o que não é de se estranhar, haja vista que esta era a forma de 

provimento de todos os cargos públicos na América colonial e também na Espanha.”13 

Pela Lei Imperial de 11 de outubro de 1827 ficou determinado que, no Brasil, 

nenhum ofício de justiça ou fazenda fosse conferido a título de propriedade14, 

determinando que fossem: “conferidos, por títulos de serventias vitalícias, às pessoas, que 

para elles tenham a necessaria idoneidade, e que os sirvam pessoalmente”15 

                                                           
12 RODRIGUES, Felipe Leonardo. Regimento dos Tabelliães das Notas (Ordenações Filipinas – Edição 
1833) versus Regulamento da Atividade dos Tabeliães de Notas (Lei 8.935/1994). Algumas similaridades 
entre as legislações. O que de fato mudou? Lex est quodcumque notamus. Revista de Direito Notarial 3/235. 
São Paulo: Quartier Latin. 2011. p. 236. 
13  BRANDELLI, Leonardo. Op. cit. p. 37. 
14  Lei de 11 de outubro de 1827, art. 1º. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-
1899/lei-38383-11-outubro-1827-566662-publicacaooriginal-90206-pl.html>. Acesso em 13/10/2013, 13:00. 
15 Idem, ibidem. art. 2º. 
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Segundo Leonardo BRANDELLI: “a ventilada lei pecou, porém, por não exigir 

formação jurídica dos aspirantes aos ofícios ou nem sequer determinado tempo de prática 

na função, bem como por não instituir uma organização profissional corporativa”.16 

Com o advento da República, não se viram modificações substanciais na instituição 

notarial, cujo provimento continuava se consistindo, tal como ocorria no Império, em 

concessões vitalícias, outorgadas muitas vezes com critérios políticos e a pessoas que não 

possuíam o necessário conhecimento técnico e jurídico para o exercício da função. 

Sobre esse período, narra Hércules BENÍCIO que: “desde a implantação da 

República, os serviços notariais e de registro incluíram-se no plexo de competências dos 

Estados federados e passaram a ser regulados nas respectivas leis de organização da 

justiça.”17 

E Regnoberto MELO JÚNIOR consigna que: “entregue às leis estaduais de 

organizações judiciárias, que ofereciam toda a sorte de desmandos, desvios e nepotismo e 

depreciado na sua honra, vacilava entre a eterna questão da estatização ou não de seus 

serviços e a vitaliciedade ou não de seus agentes.”18 

Nessa fase, noticia BRANDELLI, citando Cotrim Neto: “que o atraso de nossas 

instituições notariais fez com que os mais eminentes autores estrangeiros na especialidade 

passassem a situá-lo no quadro dos notariados de evolução frustrada ou atrasado 

(classificações dos professores, argentino, Pondé e, mexicano, Fortino López Legàzpi).”19 

Em virtude dessa situação de descaso a que foi largada a instituição notarial no 

Brasil, aduz BRANDELLI que: “muito se aventou sobre a burocratização da estatização 

dos serviços notariais, o que, note-se, não prosperou por fatores diversos, como, por 

exemplo a inviabilidade para os cofres públicos ou a diminuição da qualidade dos serviços, 

que prejudicaria o público usuário”.20 

A mencionada estatização ou oficialização dos serviços notariais e registrais chegou 

a ganhar status constitucional, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 7, de 13 

de abril de 1977, apelidada de “Pacote de Abril”, a qual trouxe amplas modificações à 

Constituição de 1967, então vigente; e, no que pertine à situação de notários e 

registradores, acrescentou o artigo 206, às Disposições Constitucionais Gerais e 

Transitórias da Constituição, dispondo, em seu caput sobre a oficialização das serventias 

                                                           
16 BRANDELLI, Leonardo. Op. cit. p. 38. 
17 BENÍCIO, Hércules Alexandre da Costa. Responsabilidade civil do Estado decorrente de atos notariais e 
de registro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2005. p. 49. 
18 MELO JR., Regnoberto Marques de. Op. cit. p. 234. 
19 BRANDELLI, Leonardo. Op. cit. p. 40. 
20 Idem, ibidem. p. 41. 
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do foro judicial e extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores exclusivamente 

pelos cofres públicos, bem como determinando que normas gerais sobre a matéria, a serem 

observadas pelos Estados e pelo Distrito Federal, fossem editadas por Lei Complementar.21 

Cinco anos mais tarde, em 29 de junho de 1982, a Emenda Constitucional nº 20 

determinou que as serventias extrajudiciais fossem providas na forma da legislação dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, segundo ordem obtida em concurso público 

de provas e títulos, mas respeitado o sistema estatizado, ou oficializado, recebendo o titular 

proventos oriundos dos cofres públicos.22 

Todavia, referido sistema estatizado não chegou a ser implantado na maioria das 

Unidades da Federação, pelas mais diversas dificuldades de ordem técnica, econômica, 

social, política e jurídica, sendo que, nos estados em que essa estatização foi efetivamente 

implantada, como, por exemplo, na Bahia, o notariado sofreu com a acentuada estagnação 

tecnológica e com o pronunciado declínio na qualidade da prestação dos serviços, o que 

levou à recente adaptação da realidade daquele Estado ao sistema de outorga de 

delegações, previsto pela Constituição Federal desde 1988, fato este que somente ocorreu 

com o advento da Lei Estadual Baiana 12.352, de 08 de setembro de 2011. 

Desde a definição constitucional do sistema de outorga de delegações, previsto no 

artigo 236 e respectivos parágrafos, da Constituição Federal de 1988, ficou reconhecida a 

natureza jurídica da atividade de notários e registradores, que os doutrinadores de direito 

administrativo já haviam definido desde há muito, como particulares em colaboração com 

o poder público, dentre os quais, lembra Luís Paulo Aliende RIBEIRO: “com destaque 

para Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Hely Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira 

de Mello, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Diógenes Gasparini”.23 

E, aduz BRANDELLI que o fato de a Constituição Federal de 1988 não ter dito 

expressamente que o sistema brasileiro seria o do notariado do tipo latino, esse é o 

enquadramento correto: “uma vez que os eventuais caracteres desse notariado, ainda não 

alcançados pelo notariado brasileiro após a Carta Magna de 1988, não têm o condão de 

afastá-lo da classificação mencionada, uma vez que de menor alcance.”24 

                                                           
21 Emenda Constitucional nº 7, de 13/04/1977, artigo único, ref. art. 206. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc07-77.htm>. Acesso em 
13/10/2013, 14:26. 
22 Emenda Constitucional nº 22, de 29/06/1982, art. 207. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc22-82.htm>. Acesso em 
13/10/2013, 14:36. 
23 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva. 
2009. p. 31. 
24 BRANDELLI, Leonardo. Op. cit. p. 41. 
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1.2. TIPOS DE NOTARIADO: 

 

Como bem delineia BRANDELLI: “O notariado foi criado espontaneamente pela 

sociedade por força das necessidades comuns dos seus integrantes. Trata-se de instituição 

pré-jurídica, incoagida no seio social em resposta às próprias necessidades da sociedade, e 

não como produto acadêmico legislativo”25. 

Dessa forma, apesar de estar presente em quase a totalidade dos países do mundo, é 

natural que o notariado tenha ganhado contornos próprios em cada país ou sociedade em 

que se faz presente. 

Diversas são as formas de classificar os diferentes tipos de notariado existentes no 

mundo, sendo as mais reconhecidas as citadas por BRANDELLI26, distinguindo-os uns dos 

outros pelos seguintes elementos: (i) pela base estatal (ou Poderes do Estado), entre 

judicial ou administrativa; (ii) pelo vínculo com o Estado, entre funcionários ou 

profissionais; (iii) pela limitação quantitativa, entre de número e livre; (iv) pelo caráter 

preponderante da atividade, entre autenticantes e conselheiros; e (v) pela forma de 

associação dos notários entre si, entre os de colegiado obrigatório e facultativo. 

De acordo com a forma em que se apresenta nos diversos países, de acordo com as 

características acima descritas, pode-se classificar o notariado, resumidamente, em três 

grandes grupos, os quais serão mais bem definidos a seguir, a saber: (i) o notariado do tipo 

latino-germânico, também conhecido nos países de língua inglesa como notariado da Civil 

Law; (ii) o notariado do tipo anglo-saxão e norte-americano, também conhecido como 

notariado da Common Law; e (iii) o notariado do tipo estatal. 

 

1.2.1. NOTARIADO DO TIPO LATINO: 

 

O notariado do tipo latino, conhecido também como notariado do tipo latino-

germânico, ou notariado da Civil Law, é o tipo de notariado no qual se enquadra o modelo 

de outorga de delegações do serviço público, para exercício pelo particular, definido no 

artigo 236 da Constituição Federal e respectivas leis regulamentadoras da atividade 

notarial e registral no Brasil. 

                                                           
25 BRANDELLI, Leonardo. Op. cit. p. 59. 
26 Idem, ibidem. p. 59-67. 
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É, em suma, um notariado de exercício privado de uma função pública, 

caracterizado pela dualidade público-privada; ou, sob outro enfoque, o trabalho de um 

profissional do direito dedicado a intervir, com fé pública, nas relações jurídicas de 

Direito Privado de terceiros. 

O documento aprovado pela União Internacional do Notariado – UINL - em Roma, 

Itália, em oito de novembro de 2005, define o notário e sua função nos seguintes termos: 

O notário, profissional do direito, é um oficial público, nomeado 

pelo Estado para conferir a autenticidade aos atos jurídicos e 

acordos contidos nos documentos que ele redige e para agir como 

conselheiro em favor das pessoas que se utilizam de seu ministério. 

O notário, detentor de fé pública, exerce sua função de forma 

imparcial e independente, fora de qualquer hierarquia estatal. O 

mister notarial, o qual se estende ao conjunto das atividades 

jurídicas no âmbito não-contencioso, proporciona segurança 

jurídica aos usuários de seus serviços, prevenindo eventuais 

litígios, os quais poderá resolver pelo exercício da mediação e 

representa um instrumento indispensável à administração de uma 

boa justiça.27 

Do referido documento podem-se extrair as principais características do notário do 

tipo latino, a saber: (i) profissional do direito; (ii) exercente de função pública; (iii) 

autenticador; (iv) conselheiro; (v) detentor de fé pública; (vi) imparcial; (vii) independente; 

(viii) agente preventivo de litígios; e (ix) mediador de conflitos. 

Mónica JARDIM declara que: “o notário latino é simultaneamente um oficial 

público e um profissional do direito.” 

Como oficial público exerce a fé pública notarial que tem e 

sustenta um duplo conteúdo: na esfera dos factos, a exactidão dos 

que o notário vê, ouve ou percebe pelos seus sentidos; na esfera do 

direito, a autenticidade e força probatória das declarações de 

                                                           
27 Tradução livre do autor, a partir do texto original em francês, a seguir copiado, disponível em: 
«http://www.uinl.org/146/les-principes-fondamentaux-du-notariat-de-type-latin». Acesso em 13/10/2013, 
20:45. “Le Notaire et sa fonction. Le notaire, professionnel du droit, est un officier public, nommé par l’État 
pour conférer l’authenticité aux actes juridiques et contrats contenus dans les documents qu’il rédige et pour 
agir comme conseiller en faveur des personnes faisant appel à son ministère. Le notaire, tout en détenant 
l’autorité publique, exerce sa fonction de manière impartiale et indépendante, en dehors de toute hiérarchie 
étatique. Le ministère notarial, s’étendant à l’ensemble des activités juridiques du domaine non-contentieux, 
assure la sécurité juridique à l’usager du droit, prévient les litiges éventuels, qu’il peut résoudre par l’exercice 
de la médiation juridique et représente un instrument indispensable à l’administration d’une bonne justice.” 
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vontade das partes no instrumento público, redigido segundo as 

leis. 

[...] 

Como profissional do direito tem a missão de assessorar os que 

pedirem a sua intervenção, aconselhando os meios jurídicos mais 

adequados para atingir os fins lícitos que se desejam alcançar. 

E conclui definindo que: “o notário é um jurista ao serviço das relações jurídico-

privadas mas ao mesmo tempo é um oficial público que recebe uma delegação da 

autoridade pública para redigir documentos autênticos dotados de fé pública.”28 

Eric DECKERS lembra que essas características notariais pertinentes à prevenção 

de litígios são típicas da “cultura jurídica da civil law, onde o Estado segue uma via 

preventiva para manter a paz, o equilíbrio e a segurança jurídica.”29 

Em contraposição, o mesmo autor menciona que: “O Estado pode igualmente 

adoptar a via curativa e não intervir senão a posteriori, para restaurar a harmonia quebrada; 

esta a via que se segue em geral em outro grande sistema jurídico, o da common law.”30 

DECKERS declara, ainda, que: 

a razão de ser essencial do notariado decorre da vontade política, 

cara ao sistema jurídico da civil law, de ver o Estado assegurar um 

serviço de justiça preventiva pelo serviço público da autenticidade 

e da assistência aos particulares em domínios que são importantes 

para a vida económica e social ou para a segurança e paz civil.31 

E prossegue, mencionando o autor alemão J. Putzer, trazendo a informação, em 

uma tradução livre do autor do presente trabalho, de que, na Alemanha, o notariado é visto 

como um sistema estabelecido de cuidados preventivos e o notário como o magistrado da 

justiça preventiva, ao narrar que: “O notariado alemão qualifica o notariado de 

‘Einrichtung der vorsorgenden Rechspflege’ e notário de ‘Richter im Vorfeld’. E não se 

poderiam achar melhores qualificações.”32 

Sobre o notário do tipo latino, ou latino-germânico, Marcelo FIGUEIREDO ensina 

que: no “sistema românico-germânico (civil law) [...] a lei caracteriza-se como a principal 

                                                           
28 JARDIM, Mónica. A ‘privatização’ do notariado em Portugal. Revista de Direito Imobiliário 58/278. São 
Paulo: RT. Jan/Jun, 2005. p. 284. 
29

 DECKERS, Eric. Função notarial e deontologia. Tradução de Albino Matos. Coimbra: Almedina. 2005. p. 
13. 
30 Idem, ibidem. p. 13. 
31 Idem, ibidem. p. 13. 
32 Idem, ibidem. p. 14. 
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fonte do direito, competindo aos tribunais apenas a sua interpretação e aplicação”33, ao 

contrário do que ocorre no modelo da common law. 

E que, em decorrência disso, o sistema da Civil Law: “não poderia deixar de 

produzir uma matriz notarial mais adequada às suas necessidades. Configurou-se, assim, 

um modelo notarial habitualmente denominado de ‘notariado latino’, por ser a formulação 

habitualmente adotada nos países de origem latina.”34 

Para Celso Fernandes CAMPILONGO: 

A formação de sistemas especializados permite que o direito 

processe comunicações a respeito de contratos e propriedades de 

forma muito relevante. E, nesse passo, notários e registradores, na 

família do civil law, desempenharam e continuam a desempenhar 

papel central e decisivo.35 

E, para Marcelo FIGUEIREDO: 

a essência do ‘notariado latino’ reside na definição de que, nesse 

sistema, o notário exerce, enquanto profissional livre, uma função 

pública, com independência e autonomia, tendo por objetivo 

interpretar e dar forma legal à vontade das partes. A ele caberá 

autenticar fatos e redigir documentos que forem necessários ao 

aperfeiçoamento de relações jurídicas, assessorando e auxiliando 

de forma imparcial as partes, de forma a que, no futuro, possa 

atribuir aos atos e negócios que interveio autenticidade e fé 

pública. Também terá por função proceder à guarda destes 

documentos, expedindo as cópias autênticas do seu conteúdo 

sempre que necessário for.36 

Outro aspecto de suma importância do notário do tipo-latino é sua relevância 

econômica. 

Celso Fernandes CAMPILONGO consigna que: 

A jurisdição ordinária atua mais em situações conflitivas. O 

notariado, ao reverso, está na linha de frente das pressões 

econômicas e sociais e, por isso, deve responder de forma imediata, 
                                                           
33 FIGUEIREDO, Marcelo. Análise da importância da atividade notarial na prevenção dos litígios e dos 
conflitos sociais. Revista de Direito Notarial 2/11. São Paulo: Quartier Latin. 2010. p. 32. 
34 Idem, ibidem. p. 32. 
35 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: Eficiência, confiança e imparcialidade. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 103. 
36 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. cit. p. 33. 
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próxima, cooperativa, consensual e reflexiva. Isso reforça sua 

eficiência econômica e sua identificação com as estruturas de 

confiança. Mas é na posição de intermediário, na atividade de 

aconselhamento, no papel de mediador imparcial e equitativo entre 

as partes que o sistema notarial pode atuar como polo criador do 

direito. 

Em conjunto, ‘eficiência econômica’, ‘confiança’ e 

‘imparcialidade’ fazem do notariado um dos mais modernos e 

válidos instrumentos de regulação jurídica de sociedades 

complexas, pluralistas e democráticas. 37 

A esse respeito, assinala Leonardo BRANDELLI, referindo-se ao notário do tipo 

latino, que: “as características das quais é dotado, consistente no assessoramento jurídico 

imparcial das partes, permite que haja agilização dos negócios jurídicos importantes e 

redução dos custos de transação e de custos derivados de litígios”38. 

E prossegue afirmando que isto se dá na medida em que: 

a função notarial latina tem uma missão quase sacerdotal de evitar 

que a lide se produza, e toda a atuação notarial deve estar rumando 

nesse sentido. Logrado esse intento, a redução de custos é 

significativa, como o é a geração de riquezas que se produzirá 

através dos direitos que estão livres para circular no mercado 

econômico por estarem livres de discussões judiciais.39 

Ainda sobre a relevância da função econômica do notário do tipo latino, sob a 

perspectiva da análise econômica do direito, o autor italiano Cesare LICINI40, afirma que: 

o notário latino é ao mesmo tempo jurista, ‘magistrado preventivo’, 

terceiro neutro de confiança mútua, conciliador e exercente da 

soberania, concentrando as funções de aconselhamento jurídico na 

fase negocial com nítida redução dos custos de transação e é, além 

disso, produtor de um ‘efeito externo positivo’, porque reduz a 

demanda por serviços judiciários.41 

                                                           
37 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Op. cit. p. 160. 
38 BRANDELLI, Leonardo. Op. cit. p. 70. 
39 Idem, ibidem. p. 71. 
40 LICINI, Cesare. Notai. Anche nel Terzo Millennio? Ovvero, quale notaio nello scenario economico 
globale. Milanofiori Assago (MI): Wolters Kluwer Italia. 2010. contracapa. 
41 Tradução livre efetuada pelo autor, a partir do seguinte texto original em italiano: “Il notaio latino è al 
tempo stesso giurista, 'giudice preventivo', terzo neutro di fuducia condivisa, conciliatore ed esercente 
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Lembra Ricardo DIP que: “A razão dessa referência doutrinária ao ofício notarial 

de jurista visa a calcar a diferença entre o notário de tipo românico ou latino – em que se 

ostenta o predicado desse ofício de jurista – e o notário funcionalista, o do tipo anglo-

saxônico, desvestido da ocupação livre com o direito, pondo-se ao modo de uma 

‘automática máquina de dar fé’.”42 

 

1.2.2. NOTARIADO DO TIPO ANGLO-SAXÃO E NORTE-AMERICANO: 

 

Diferentemente do sistema do notariado latino, latino-germânico, ou da Civil Law, 

o notariado do tipo anglo-saxão e norte-americano, também chamado de anglo-saxônico, 

ou notariado da Common Law, apresenta-se de maneira menos desenvolvida, reflexo das 

próprias especificidades e necessidades do sistema jurídico da Common Law. 

Afirma Marcelo FIGUEIREDO que, no sistema jurídico da Common Law: “as 

normas escritas não ocupam um papel central. Nele, há o predomínio do costume, dos 

precedentes judiciais e da jurisprudência.” 

Assim, em regra, os únicos atos que recebem valor de prova efetiva 

são os produzidos pelos próprios tribunais. Logo, não existe a 

necessidade da existência social de um agente que possua a função 

de atribuir ‘valor probatório’ aos atos jurídicos realizados pelas 

pessoas privadas. 

Prossegue, referido autor, assinalando que: “por isso, o notário no modelo anglo-

saxônico é um profissional liberal que atua, em princípio, sem qualquer vínculo estatal, 

garantindo a segurança das relações jurídicas, sem ser possuidor de fé pública.” 

E que: “em decorrência disso, como regra, nesse sistema não se exige que o notário 

seja necessariamente formado em direito, uma vez que não atua propriamente nem como 

consultor jurídico das partes, nem como configurador do documento.”43 

De acordo com o relato de Ross ALEXANDER44, todas as jurisdições dos Estados 

Unidos adotaram leis nas quais o notário, Notary Public, pode desempenhar dois ou três 

dos seguintes atos notariais: declarações juramentadas (jurats) e reconhecimentos 

                                                                                                                                                                                
sovranità, e concentra i ruoli di consiglio legale, con costi nettamente inferiori in fase negoziale; è insomma 
produttore di un 'effetto esterno positivo' perché riduce la domanda di servizi giudiziari.” 
42 DIP, Ricardo Henry Marques. Prudência notarial. São Paulo: Quinta Editorial, 2012. p. 28. 
43 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. cit. p. 31. 
44 ALEXANDER, Ross R. Globalization and the Civil Law Notarial Profession: the effects of the European 
Notarial Model on the U.S. and what the southeast states can learn. Barcelona: Bosch. 2013. p. 68. 
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(acknowledgements) em todas as jurisdições americanas; e certificações de cópias em 

algumas.45 

Os jurats são juramentos ou declarações, conforme respectivamente invoquem ou 

não a existência de um Ser Superior (o efeito jurídico de ambos é o mesmo), que provam 

que determinada afirmação se fez corretamente diante de um funcionário devidamente 

autorizado, com data, assinatura e título do Notary Public. 

Já, nos acknowledgements a parte assina determinado documento e o notário o 

autentica, reconhecendo que foi a própria pessoa quem o assinou. 

Finalmente, as cópias certificadas servem para conferir às cópias os mesmos efeitos 

do original, mas esses efeitos são limitados a certos tipos de documentos. 

Como se vê no exemplo do Notary Public norte-americano, o notário do sistema 

anglo-saxão tem função meramente autenticadora, não atuando como conselheiro ou 

assessor jurídico das partes. E, em sua maioria, não é profissional com conhecimento 

técnico jurídico e sua função não exige que o seja. 

Segundo Leonardo BRANDELLI, esse tipo de notário: “meramente autenticante é 

profissional de menor importância, que tem funções mais burocráticas e menos 

jurídicas.”46 

Assim sendo, pode-se concluir que, em cada sistema jurídico distinto – Civil Law e 

Common Law – o notariado se desenvolveu da forma que melhor se adaptasse ao seu 

regime jurídico, quais sejam: notariado do tipo latino-germânico, nos países de Civil Law; 

e notariado do tipo anglo-saxão, nos países de Common Law. 

Mónica JARDIM explica esse fenômeno, ao declarar que: 

o modelo anglo-saxónico – em que o notário não é necessariamente 

jurista, nem consultor imparcial, nem configurador do documento – 

não deixava de ser natural numa economia assente na iniciativa 

privada, no quadro de um sistema jurídico de base consuetudinária 

e elaboração judicial, que ignorava as distinções entre o direito 

público e o direito privado e entre o documento autêntico e o 

particular, e onde a segurança jurídica tendia a ser substituída pela 

segurança económica.47 

                                                           
45 Tradução livre do autor, com base no seguinte texto original em inglês: “All jurisdictions of the U.S. have 
adopted laws by which a notary public may perform two or three of the following notarial acts – jurats and 
acknowledgements in all U.S. jurisdictions, and certification of copies in some U.S. jurisdictions.” 
46 BRANDELLI, Leonardo. Op. cit. p. 66. 
47 JARDIM, Mónica. Op. cit. p. 282. 
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1.2.3. NOTARIADO DO TIPO ESTATAL: 

 

Notariado estatal, também denominado administrativo, oficializado, estatizado ou 

funcionalista, é o tipo de notariado em que o notário é um verdadeiro funcionário público e 

recebe do Estado a contrapartida financeira da prestação de seus serviços, na forma de 

vencimento. 

De acordo com Mónica JARDIM: “o modelo do notariado administrativo ou 

estatizado era natural nos países que o acolhiam por estar de acordo com a filosofia 

inspiradora do sistema colectivista, que proibia a apropriação privada dos meios de 

produção e a esse nível reconhecia uma margem mínima de autonomia à liberdade e à 

iniciativa dos particulares.”48 

Marcelo FIGUEIREDO ensina que o notariado administrativo ou estatizado: “é o 

sistema em que notários são servidores públicos, no sentido estrito da expressão, autuando 

sem autonomia, sob orientação e recebimento de vencimentos pagos pelo Poder Público. 

Pode ser encontrado em países nórdicos e em alguns que adotam o regime comunista, 

como é o caso de Cuba”49 e foi o da extinta União Soviética. 

Consigna, outrossim, as semelhanças que o notariado administrativo ou estatizado 

possui com o notariado do tipo latino, declarando Marcelo FIGUEIREDO que: “a 

principal, sem dúvida, reside no fato de que em ambos existe a afirmação da fé pública dos 

atos e documentos elaborados ao longo do exercício da função notarial.”50 

O autor cubano Jorge Luis Quintana LIMONTE afirma que o sistema do notariado 

estatal possui uma subdivisão, entre: sistema notarial estatal judicial, verificado em 

Andorra e na Dinamarca; e sistema notarial estatal administrativo, dos quais são exemplos 

a Rússia, desde 1926, e Cuba. 

Jorge LIMONTE, discorrendo sobre o notariado em Cuba, afirma que, para eles: “o 

Notário é o funcionário público com poderes para dar fé dos atos jurídicos extrajudiciais 

nos quais intervenha por razão de seu cargo, de conformidade com o estabelecido em Lei.” 

5152 

                                                           
48 JARDIM, Mónica. Op. cit. p. 283. 
49 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. cit. p. 37. 
50 Idem, ibidem. p. 37. 
51 Tradução livre do autor, a partir do seguinte texto original em espanhol: “el Notario es el funcionario 
público facultado para dar fe de los actos jurídicos extrajudiciales en que los que por razón de su cargo 
interviene, de conformidad con lo establecido en la Ley.” 
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Visível, portanto, a semelhança com o notariado do tipo latino, pela afirmação da fé 

pública, tal como observado por Marcelo FIGUEIREDO, no texto acima referido. 

Entretanto, sobre esses dois sistemas notariais, latino e estatal, Marcelo 

FIGUEIREDO afirma que: “as suas diferenças, porém, são claras. No ‘notariado 

administrativo ou estatizado’, o notário não é um profissional que atua com independência 

e autonomia sob a fiscalização do Poder Público, mas um agente público que integra a 

estrutura burocrática e está submetido à sua estrutura hierárquica.”53 

 

1.3. FÉ PÚBLICA: 

 

De acordo com o que ensina Eduardo COUTURE: 

Fé é, por definição, ‘a crença que se dá às coisas, por autoridade de 

quem as disse, ou pela fama pública’. Etimologicamente deriva de 

fides; indiretamente do grego peitheio, eu persuado. Pública quer 

dizer notória, patente, manifesta, que a veem ou sabem todos. 

Etimologicamente quer dizer ‘do povo’ (populicum). Fé pública 

viria a ser, então, no sentido literal de suas duas extremidades, 

crença notória ou manifesta.5455 

E essa “crença notória ou manifesta” de que trata COUTURE, é o fundamento para 

a atuação de notários e registradores, como agentes ao serviço da segurança jurídica. 

Notários e registradores apresentam-se, antes de tudo, e até como decorrência das 

atividades que lhe são próprias, como agentes da fé pública, ou, no dizer de João Mendes 

de ALMEIDA JÚNIOR, como “órgãos da fé pública”56. 

Embora na essência convirjam para um objetivo comum, a garantia da segurança 

jurídica, a fé pública notarial possui nuances próprias, assim como a fé pública registral 

possui os seus contornos, os quais serão mais bem explicitados a seguir. 

                                                                                                                                                                                
52 LIMONTE, Jorge Luis Quintana. Algunas consideraciones acerca de la responsabilidad civil del notario 
em Cuba. Disponível em: <http://www.monografias.com/trabajos94/algunas-concideraciones-acerca-
responsabilidad-civil-del-notario-cuba/algunas-concideraciones-acerca-responsabilidad-civil-del-notario-
cuba.shtml>. Acesso em 17/09/2013, 21:11. p. 1. 
53 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. cit. p. 37. 
54 Tradução livre do autor, a partir do seguinte texto original em espanhol: “Fe es, por definición, ‘la creencia 
que se da a las cosas por la autoridad del que las dice o por la fama pública’. Etimológicamente deriva de 
fides; indirectamente del griego peitheio, yo persuado. Pública quiere decir notoria, patente, manifesta, que la 
ven o la saben todos. Etimológicamente, quiere decir ‘del pueblo’ (populicum). Fé publica vendría a ser, 
entonces, en el sentido literal de sus dos extremos, creencia notoria o manifesta.” 
55 COUTURE, Eduardo J. El concepto de fe pública: introduccion al estudio del Derecho Notarial. 2. ed. 
Montevideo: Universidad de Montevideo. 1954. p. 17. 
56 ALMEIDA JR., João Mendes de. Op. cit. 
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1.3.1. FÉ PÚBLICA NOTARIAL: 

 

Sobre a fé pública notarial, o autor português J. de Seabra LOPES afirma que: 

a fé pública conferida pelo Estado aos notários traduz-se pela 

presunção de verdade legal atribuída aos actos por eles praticados 

no exercício das suas funções, ou por eles atestados com base nas 

suas percepções, bem como às declarações atribuídas ao seu autor 

em documentos escritos e assinados, ou só assinados, perante 

eles.57 

Dessa assertiva se pode destacar que, na fé pública notarial, estão presentes três 

elementos: uma fonte de poder, qual seja, o Estado; um atributo, representado pela 

presunção de verdade dos atos notariais; e o instrumento utilizado pelo notário para o 

exercício de sua função, qual seja, sua percepção, obtida pelos seus sentidos. 

Sob outra ótica, o argentino Carlos Nicolás GATTARI58 expõe que: 

Como conceito, existem três elementos que contribuem para formar 

a fé pública: a norma, que estabelece a qualidade, ou seja, o grau ou 

modo de eficácia dos instrumentos, que é a principal; o poder que, 

por diversificação, compete a quem exerce funções notariais, ou 

como as queira chamar; e, finalmente, o valor, que é crer no que 

não vemos, pelo testemunho do declarante, ou seja, a qualidade 

final da fé.59 

O autor espanhol José Enrique Gomá SALCEDO, por sua vez, explica a origem e a 

utilidade da função notarial, a partir da fé pública, ao expor que: 

A mais antiga e clássica teoria sobre a função notarial é a que se 

apoia no conceito de fé pública. Sustentada unanimemente pelos 

autores clássicos, desde Gregorio López, em seu Comentario às 

Partidas até, em tempos relativamente recentes, por Fernández 

                                                           
57

 LOPES, J. de Seabra. Direito dos registos e do notariado. 6. ed. Coimbra: Almedina. 2011. p. 6. 
58 GATTARI, Carlos Nicolás. Manual de derecho notarial. Buenos Aires: De Palma. 1988. p. 304. 
59 Tradução livre do autor, a partir do seguinte texto original em espanhol: “Conforme a una concepción, 
podemos distinguir tres elementos que contribuyen a formar la fe pública: la norma que establece la calidad, 
o sea, el grado o manera de eficacia de los instrumentos, que es la principal; la potestad que, por 
diversificación, compete a quien ejerce funciones notariales o como quiera llamárselas; por último, el valor, 
que es creer lo que no vemos por el testimonio del declarante, o sea, la calidad final de fe.” 
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Casado e Torres Aguilar, entende que a função do Notário é a de 

dar fé de certos atos, criando assim uma prova preconstituída.6061 

“Dar fé de certos atos” e criar “prova preconstituída” são o cerne da atividade 

autenticadora do notário. Note-se que essa atividade autenticadora se encontra presente 

tanto nos países que adotam o notariado latino-germânico, como nos de notariado estatal, 

quanto nos de notariado anglo-saxão. 

Essa função autenticadora do notário se consiste, em breve resumo, na afirmação, 

por fé pública, de determinado fato, ou de que determinado fato ocorreu na presença do 

tabelião. 

E a atividade autenticadora do notário, apesar de prescindir de maiores 

conhecimentos jurídicos, foi historicamente a primeira a surgir, ainda na Antiguidade, e a 

de maior necessidade social, tanto que presente quase que em todos os países do mundo, 

precedendo, historicamente, a própria noção de Estado. 

Entretanto, no sistema do notariado latino, e também em alguns países de notariado 

estatal, além da função autenticadora, o notário assessora juridicamente as partes, ao 

exercer a qualificação notarial, atividade essa na qual o tabelião recebe as manifestações de 

vontade dos interessados e, investigando a respeito delas (cavere notarial), dá o correto 

enquadramento jurídico (actum), elaborando o documento público adequado (dictum). 

Diz Gomá SALCEDO, que, muito mais que a função autenticadora: 

a atividade do Notário se explica e se fundamenta pela criação de 

um documento de particular valor e eficácia, tanto na forma como 

em fundo, e que desempenha um decisivo e útil papel na vida 

jurídica nacional, não só na realização pacífica do Direito que os 

cidadãos levam a cabo todos os dias executando atos e celebrando 

negócios, senão também nas contendas que se suscitem ante os 

Tribunais.6263 

                                                           
60 Tradução livre do autor, a partir do seguinte texto original em espanhol: “La más antigua y clásica teoría 
sobre la función notarial es la que se apoya en el concepto de fe pública. Sostenida unánimemente por los 
autores clásicos, desde Gregorio López, en su Comentario a las Partidas hasta, en tiempos relativamente 
recientes, por Fernández Casado y Torres Aguilar, entiende que la función del Notario es la de dar fe de 
ciertos actos, creando así una prueba preconstituida.” 
61 SALCEDO, José Enrique Gomá. Derecho Notarial. 2. ed. ampl e atual. com a colab. de Fernando e 
Ignacio Gomá Lanzón. Barcelona: Bosch. 2011. p. 27. 
62 Tradução livre do autor, a partir do seguinte texto original em espanhol: “La actividad del Notario se 
explica y se fundamenta por la creación de un documento de particular valor y eficacia, tanto en la forma 
como en el fondo, y que desempeña un decisivo y útil papel en la vida jurídica nacional, no sólo en la 
realización pacífica del Derecho que los ciudadanos llevan a cabo todos los días ejecutando actos y 
celebrando negocios, sino también en las contiendas que se susciten ante los Tribunales.” 
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Sobre a função qualificadora do notário, assevera Luiz Egon RICHTER que: “a 

função qualificadora do Notário tem na intervenção pela autenticidade do negócio jurídico 

o seu momento nobre, fazendo com que a vontade das partes seja enquadrada no mundo 

jurídico de forma válida e segura.”64 

Na doutrina espanhola, Gomá SALCEDO65 relata algumas teorias que se dedicam a 

explicar a natureza da função notarial e sua relação com as demais funções públicas, dentre 

elas: (i) as que aproximam a função notarial da atividade administrativa - a da atividade 

administrativa e da administração pública de interesses privados -; (ii) as que aproximam a 

atividade notarial do poder judicial - a da jurisdição voluntária e da ‘jusadição’ -; (iii) a da 

relação jurídica notarial; e (iv) as que a concebem como uma função sui generis, distinta da 

administrativa e da judicial – a do poder legitimador, a do órgão social a serviço da 

segurança jurídica e a da tutela cautelar. 

De todas essas teorias merecem maior destaque, para os fins do presente trabalho, a 

da relação jurídica notarial e a do órgão social a serviço da segurança jurídica. 

A teoria da relação jurídica notarial é definida por Gomá SALCEDO66, com apoio 

nos ensinamentos de Sanahuja67, pela: 

existência de uma relação jurídica notarial, análoga à processual, 

pela qual o Notário, através do instrumento, fixa os atos, os 

qualifica e proclama sua validez e eficácia, emitindo um juízo de 

valor que excede a missão puramente autenticadora e constitui um 

ato jurisdicional. Sobre esta base poderia se fala de uma ‘jurisdição 

notarial’ distinta e paralela à judicial.68 

Essa teoria ganha destaque para o presente estudo, na medida em que traz o foco da 

atividade notarial para a qualificação notarial, função que terá grande relevo no estudo da 

natureza da responsabilidade civil do notário. 

                                                                                                                                                                                
63 SALCEDO, José Enrique Gomá. Op. cit. p. 28. 
64 RICHTER, Luiz Egon. Qualificação notarial e registral e seus dilemas. In: Introdução do Direito Notarial 
e Registral. DIP, Ricardo (coord.). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2004. p. 210. 
65 SALCEDO, José Enrique Gomá. Op. cit. p. 29-32. 
66 Idem, ibidem. p. 31. 
67 SANAHUJA. Tratado de derecho notarial. Barcelona: Bosch. 1945. Apud SALCEDO, José Enrique 
Gomá. Op. cit. p. 31. 
68 Tradução livre do autor, a partir do seguinte texto original, em espanhol: “existencia de una relación 
jurídica notarial, análoga a la procesal, por la cual el Notario, a través del instrumento, fija los hechos, los 
califica y proclama su validez y eficacia, emitiendo un juicio de valor que excede la misión puramente 
autenticadora y constituye un acto jurisdiccional. Sobre esta base podría hablarse de una ´jurisdicción 
notarial´ distinta y paralela a la judicial.” 
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A teoria do órgão social a serviço da segurança jurídica, por sua vez, é defendida 

por Vallet de GOYTISOLO69 e é relatada por Gomá SALCEDO70, como a teoria que: 

“emoldura o Notariado em um sistema geral de segurança jurídica: é um órgão social ao 

serviço da segurança nos negócios jurídicos mediante o exercício de sua atividade 

conformadora e autenticadora.”71 

Essa teoria ganha relevo, na análise da responsabilidade civil do notário e do 

registrador, por ser a segurança jurídica o fim imediato comum e razão da existência da 

atividade notarial e registral, na consecução do fim remoto, que é a consecução do bem 

comum. 

 

1.3.2. FÉ PÚBLICA REGISTRAL: 

 

Analisados os aspectos da fé pública notarial, passa-se a fixar os pontos comuns e 

distintivos entre a fé pública notarial e a fé pública registral. 

Na lição do autor português J. de Seabra LOPES, encontra-se que: “a possibilidade 

de conhecer com verdade a situação jurídica de pessoas e coisas constitui elemento 

essencial à confiança no estabelecimento de relações jurídicas e consequentemente à 

confiança na vida em sociedade.” 

E que: “a estabilidade económica e social reclama de facto a disponibilidade de 

mecanismos que garantam a possibilidade de conhecimento das situações jurídicas, de um 

conhecimento qualificado que permita obter uma certeza jurídica. É necessário, por outras 

palavras, dispor de meios de provar a ocorrência de factos que tenham originado ou 

modificado situações jurídicas.”72 

Desses ensinamentos de Seabra LOPES, é possível se extrair alguns princípios da 

atividade registral, dentre eles: a qualificação; a fé pública registral – instrumento a 

serviço da afirmação da certeza e da segurança jurídicas -; e a publicidade. 

De certa forma, esses mesmos elementos estão presentes quando se trata da 

atividade notarial e, nesses três pontos: qualificação, fé pública e publicidade, as atividades 

notarial e registral assemelham-se. 

                                                           
69 GOYTISOLO, Vallet de. La función notarial de tipo latino. In: Revista de Derecho Notarial, 1978. p. 183.  
Apud SALCEDO, José Enrique Gomá. Op. cit. p. 31. 
70 SALCEDO, José Enrique Gomá. Op. cit. p. 31. 
71 Tradução livre do autor, a partir do seguinte texto original, em espanhol: “enmarca al Notariado em un 
sistema general de seguridad jurídica: es un órgano social al servicio de la seguridad en los negocios jurídicos 
mediante el ejercicio de su actividad conformadora y autenticadora.” 
72 LOPES, J. de Seabra. Op. cit. p. 9. 
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Todavia, existem alguns pontos de diferenciação entre a função notarial e registral, 

são eles evidenciados por Ricardo DIP, ao ensinar que: 

é certo que tanto o Registro Imobiliário, quanto o Tabelionato de 

Notas estão destinados à segurança jurídica, mas não do mesmo 

modo. O Notário dirige-se predominantemente a realizar segurança 

dinâmica; o Registrador, a segurança estática; o Notário, 

expressando um dictum – i.e., conformando e preconstituindo 

prova -, é, porém e antes de tudo, um conselheiro das partes, cujo 

actum busca exprimir como representação de uma verdade e para a 

prevenção de litígios; de que segue sua livre eleição pelos 

contratantes, porque o Notário é partícipe da elaboração consensual 

do direito; diversamente, o Registrador não exercita a função 

prudencial de acautelar o actum, mas apenas a de publicar o 

dictum, o que torna despicienda a liberdade de sua escolha pelas 

partes: o Registrador não configura a determinação negocial.73 

Em outras palavras, o objeto da qualificação notarial é o ato praticado pelas partes, 

que culmina na produção do documento, e o objeto da qualificação registral é o documento 

produzido pelas partes, com a intervenção do notário. 

 

1.4. REGISTROS PÚBLICOS: 

 

Definida a fé pública, notarial e registral, cabe desenvolver um pouco mais a ideia 

do registro público, notadamente no seu aspecto de garante da segurança jurídica. 

Ao referir-se especificamente ao registrador de imóveis, Luiz Egon RICHTER 

afirma que: “a função qualificadora do Registrador Público de Imóveis tem como ponto 

culminante o momento em que o Registrador analisa o título apresentado no Registro de 

Imóveis, sob o aspecto da legalidade lato sensu, compreendendo tanto os requisitos 

extrínsecos como intrínsecos, objetivando a segurança jurídica.”74 

Na doutrina portuguesa, pode-se colher a lição de Seabra LOPES, de que: “O 

registo público resultou pois da necessidade de guardar a lembrança de factos susceptíveis 

de produzir efeitos de direito, ou seja, de factos jurídicos, com o objectivo de poder fazer 

                                                           
73 DIP, Ricardo Henry Marques. Querem matar as notas? In: Registros públicos e segurança jurídica. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 1998. p. 95. 
74 RICHTER, Luiz Egon. Op. cit. p. 210. 
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prova da sua existência ou da sua ocorrência e, na generalidade dos casos, de poder fazê-

los constar, isto é, de lhes conferir publicidade.”75 

E o referido Seabra LOPES distingue os registros administrativos daqueles que ele 

denomina como registros de segurança jurídica, que são os registros dos quais tratamos 

neste trabalho, e que, segundo o autor, baseado na doutrina de Antonio Pau Pedrón76, 

devem satisfazer os seguintes requisitos: 

a) O controlo da legalidade e da verdade da ocorrência dos 

factos jurídicos objecto do registo é assegurado pelo Estado, 

através de oficial público qualificado, a quem é conferida fé 

pública relativamente aos assentos lavrados sob sua 

responsabilidade; 

b) A conexão entre registos, como forma de assegurar a 

exactidão das situações jurídicas sucessivamente decorrentes dos 

factos registrados, é garantida; 

c) A situação jurídica decorrente do registo é oponível a 

terceiros, o que significa que a situação jurídica existe e afecta o 

direito desses terceiros; 

d) A publicidade do registo está assegurada, no sentido de que 

qualquer interessado pode ter conhecimento do seu conteúdo.77 

E prossegue o mesmo autor, sintetizando o pensamento, ao definir que: “o registo 

consiste na memorização de factos jurídicos tipificados na lei, por via da sua inscrição em 

suporte próprio, efectuada sob a responsabilidade do Estado com controlo da sua verdade 

e legalidade.”78 

Na doutrina nacional, Ricardo DIP também ressalta a importância da segurança 

jurídica, no mister registral, ao afirmar que: 

os registros jurídicos são institutos de direito formal e de segurança 

jurídica. São como que companheiros de trincheira da coisa 

julgada, da decadência, da prescrição, da perempção, da preclusão, 

das notas, da irretroatividade das normas. Seu predicado mais 

avistável é o da estabilidade contínua; a confiança que promete é a 

                                                           
75 LOPES, J. de Seabra. Op. cit. p. 13. 
76 PEDRÓN, Antonio Pau. Curso de Practica Registral. Universidad Pontificia Comillas, 1995. p. 23 e ss. 
Apud LOPES, J. de Seabra. Op. cit. p. 14. 
77 LOPES, J. de Seabra. Op. cit. p. 14. 
78 DIP, Ricardo Henry Marques. Direito Administrativo Registral. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 14. 
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da permanência nas tribulações jurídicas; o tenebroso que impede, 

a infinitude das deliberações, a incerta vicissitude dos direitos.79 

Maria Helena DINIZ, ao referir-se ao registro de imóveis, assevera, por sua vez, 

que: “tríplice será a finalidade legal do registro imobiliário, pois servirá como garantia de 

autenticidade, segurança e eficácia dos assentos de atos jurídicos inter vivos ou mortis 

causa, constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis 

(Lei n. 6.015/73, arts. 1º e 172), preservando-lhes a confiabilidade.”80 

 

1.5. OBJETIVO DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL: 

 

Conforme se pode depreender dos ensinamentos dos diversos autores já citados, a 

grande razão de ser, tanto da atividade notarial, quanto da registral, é a segurança jurídica. 

Segurança jurídica dinâmica nas notas e estática nos registros, como diferencia 

Ricardo DIP81, mas sempre voltada à consecução do bem comum. 

Como lembra Kioitsi CHICUTA: 

O notariado e os registros públicos respondem a uma realidade 

secular de necessidade de segurança consistente na autenticação e 

documentação de realidades mediante uma função que lhe é própria 

e inerente, ou seja, a fé pública, e toda sua obra está marcada por 

esse princípio fundamental e que, sustentado por outros, como a 

liberdade, a verdade e a justiça, valores que juntos com o direito 

imprimem aos atos, fatos e relações jurídicas o selo definitivo da 

autenticidade e legalidade.82 

Narciso ORLANDI NETO, por sua vez consigna, sobre notários e registradores 

que:  

ambos existem há séculos e são essenciais, por mais que pareçam 

ao leigo peças de burocracia destinadas a dificultar o exercício da 

cidadania. Documentam (no sentido de guardar a memória) fatos 

importantes na vida das pessoas, como o nascimento e o 
                                                           
79 DIP, Ricardo Henry Marques. Direito Administrativo Registral. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 14. 
80DINIZ, Maria Helena. Sistemas de registros de imóveis. 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 59. 
81 DIP, Ricardo Henry Marques. Querem matar as notas? In: Registros públicos e segurança jurídica. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 1998. p. 95. 
82 CHICUTA, Kioitsi. Os profissionais do direito e a extinção dos serviços notariais e de registro como 
serviços públicos delegados. O registro de títulos e documentos e o registro civil das pessoas jurídicas. In: 
Registros públicos e segurança jurídica. Ricardo Dip (org.) Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 
1998. p. 61. 
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casamento, além da morte. O registro da propriedade é, ao mesmo 

tempo, a prova do direito de propriedade e sua garantia. Os 

serviços notariais dão segurança às partes nos contratos, que são 

instrumentalizados pelo Notário, que lhes empresta a fé pública. Há 

no documento produzido pelo Notário uma presunção de 

autenticidade e legalidade, atributos de que não goza o documento 

particular, produzido pelas próprias partes. Quando contestada a 

autenticidade deste, aquele que apresentou o documento deve 

prová-la. Já quando é contestada a autenticidade de um documento 

público, a prova compete a quem contesta; e essa prova consiste em 

destruir a presunção que decorre da fé pública que o Notário 

emprestou àquele papel, que pode ser uma certidão, uma escritura, 

o teor de uma autenticação ou de um reconhecimento de firma.83 

O mesmo autor ensina, ainda, que: 

O Notário, ao elaborar o instrumento do contrato, aconselha as 

partes, expondo-lhes como o Direito rege a relação que estão a 

constituir; dá forma jurídica ao negócio pretendido. Ele trata de 

expressar a vontade das partes, que é manifestada em sua presença. 

O documento produzido exprime apenas o que elas lhe disseram, 

mas na forma adequada à lei. Serve de prova preconstituída 

daquele acordo de vontades pelo qual as partes criaram uma relação 

entre si, regida pelo Direito. Dá, assim, segurança aos contratantes. 

Conselheiro que é, presente ao acordo de vontades e elaborador do 

instrumento, o Notário é escolhido pelas partes. A escolha é feita 

pelos critérios de confiança, formação profissional etc. 

E faz o contraponto com a atividade do registrador, ao apontar que: 

O Registrador, cuja atividade independe da presença das partes, dá 

publicidade àqueles contratos, tornando-os conhecidos de todos, 

significando que a ninguém será válido alegar seu 

desconhecimento. A alguns contratos o Registro dá eficácia, 

fazendo nascer um direito que pode, a partir desse momento, ser 

                                                           
83 ORLANDI NETO, Narciso. Atividade notarial - noções. In: Introdução do Direito Notarial e Registral. 
DIP, Ricardo (coord.). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2004. p. 14. 
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oposto a qualquer pessoa. O Registrador, em regra, não é escolhido 

pelas partes.84 

 

1.6. DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO: 

 

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, o sistema que rege as 

atividades notariais e de registro é o sistema de delegação do serviço público. 

Vale aqui transcrever o teor do disposto no artigo 236, da Carta Magna: 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em 

caráter privado, por delegação do Poder Público. 

§ 1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil 

e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, 

e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 

§ 2º. Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de 

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e 

de registro. 

§ 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 

concurso público de provas e títulos, não se permitindo que 

qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de 

provimento ou de remoção, por mais de seis meses. 

Ao analisar a referida disciplina constitucional, Luís Paulo Aliende RIBEIRO 

descreve os “princípios fundamentais e diretrizes básicas da atividade notarial e de 

registro: 

I A natureza pública da função notarial e de registro e a 

imperatividade de sua delegação pelo Poder Público ao particular 

para seu exercício em caráter privado. 

II A necessidade de lei para regular as atividades, disciplinar as 

responsabilidades civil e criminal dos notários, oficiais de registro e 

seus prepostos, definir a fiscalização dos seus atos pelo Poder 

Judiciário, assim como a necessidade de lei federal para estabelecer 

normas gerais sobre emolumentos. 

                                                           
84 ORLANDI NETO, Narciso. Atividade notarial - noções. In: Introdução do Direito Notarial e Registral. 
DIP, Ricardo (coord.). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2004. p. 15. 
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III O ingresso na atividade mediante concurso público de provas e 

títulos. 

IV A impossibilidade de que qualquer unidade fique vaga, sem 

abertura de concurso, por mais de seis meses.85 

Com efeito, esses são os princípios constitucionais que regem a atividade notarial e 

registral no Brasil e é somente a partir deles que se pode construir uma teoria, bem como 

todo o regramento das notas e dos registros. 

Ou, no dizer de Marcelo FIGUEIREDO, o artigo 236 da Constituição Federal “é o 

alicerce central, a viga mestra que pode embasar qualquer consideração jurídica a respeito 

da matéria sub examine.”86 

Com relação ao sistema de delegação do serviço público, previsto 

constitucionalmente, o mesmo autor afirma que: “dúvidas não podem existir de que, no 

âmbito do direito positivo brasileiro, a função notarial é tida como estatal e de natureza 

pública. Por delegação constitucional direta deverá ser prestada, mediante concurso 

público, por pessoas privadas. É atividade de execução da lei e, portanto, de natureza 

tipicamente administrativa.”87 

Assim sendo, é possível concluir que os serviços notariais e registrais se constituem 

sob a natureza jurídica de atividade pública, mas que deverá ser exercida, de forma 

exclusiva, por particular, e em caráter privado. 

Dessa dualidade emerge o que Ricardo DIP define como “binômio tensivo”88, 

existente entre a caracterização do serviço notarial e registral como serviço público, cujo 

exercício deve se dar em caráter privado. 

 

1.6.1. DICOTOMIA ENTRE ATIVIDADE PÚBLICA E EXERCÍCIO PRIVADO: 

 

É sabido que os serviços notariais e de registro não se enquadram no conceito 

restrito de serviço público, tal como definido pelos administrativistas do qual é exemplo 

Celso Antônio Bandeira de MELLO. 

Para Bandeira de MELLO: 

serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou 

comodidade material destinada à satisfação da coletividade em 

                                                           
85 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Op. cit. p.42. 
86 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. cit. p. 46. 
87 Idem, ibidem. p. 48. 
88 DIP, Ricardo Henry Marques. Direito Administrativo Registral. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 31. 
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geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado 

assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou 

por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – 

portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de 

restrições especiais -, instituído em favor dos interesses definidos 

como públicos no sistema normativo.89 

Mesmo para estudiosos do Direito Administrativo que não adotam noção tão 

restrita de serviço público, como é o caso de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, vinculam o 

conceito de serviço público a uma atividade material90. 

É primordial nesse conceito a noção de utilidade ou comodidade material, na qual 

os serviços notariais e de registro, definitivamente, não estão inseridos, visto que a 

atividade notarial e registral é eminentemente jurídica e não material. 

Não sendo serviço público em sentido estrito, o é em sentido lato, uma vez que se 

trata de atividade cuja titularidade é do Estado e cujo exercício é obrigatoriamente 

outorgado a particulares, para que se opere em caráter privado. 

A esse respeito cabe frisar a distinção formulada por Bandeira de MELLO, ao 

afirmar que: “não se deve confundir a titularidade do serviço com a titularidade da 

prestação do serviço. Uma e outra são realidades jurídicas visceralmente distintas”91. 

Luis Paulo Aliende RIBEIRO reforça esse entendimento, ao afirmar que se 

apresenta: 

uma primeira distinção entre a natureza pública das funções 

notariais e de registro – entendidas estas como a atividade peculiar 

e jurídica (não-material, como exigido para os que adotam conceito 

restrito de serviço público) de atribuição da fé pública aos atos e 

interesses particulares, como ofício e função pública atribuída a 

profissionais oficiais com independência jurídica – e o caráter 

privado do seu exercício. 92 

Prossegue declarando que: 

a imposição do regime privado de execução, vedada expressamente 

a atuação estatal direta, caracteriza o exercício privado de função 

                                                           
89 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros. 2013. p. 687. 
90 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas. 2010. p. 102. 
91 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit. p. 697. 
92 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Op. cit. p. 47. 
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pública e acrescenta um dado a mais para a demonstração de que a 

atividade notarial e de registros apresenta peculiaridades que a 

diferenciam de quaisquer outras, singularidade que emerge do 

estudo mais detalhado dessas profissões oficiais ou profissões 

públicas independentes.93 

E o mesmo autor conclui, resumindo a dicotomia público-privada existente nas 

notas e registros, ao asseverar que se trata de: “previsão constitucional expressa de 

exercício privado e funções públicas.”94 

 

1.7. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APLICADOS À ATIVIDADE 

NOTARIAL E REGISTRAL: 

 

A partir do pressuposto de que se tratam as atividades notariais e registrais de 

funções públicas, embora sejam de exercício privado, cabe aqui definir quais aspectos 

serão regidos de acordo com as normas de Direito Público, e quais ficarão a cargo do 

Direito Privado. 

Neste aspecto, Luis Paulo Aliende RIBEIRO ensina que cabe ao Direito 

Administrativo a regulação da atividade no âmbito de sujeição especial, que liga cada 

particular titular de delegação ao Estado outorgante, o que abrange: 

- a organização dos serviços; 

- a seleção (mediante concurso de provas e títulos) dos 

profissionais do direito; 

- a outorga e cessação da delegação; 

- a regulamentação técnica; 

- a fiscalização da prestação dos serviços, para assegurar aos 

usuários sua continuidade, universalidade, uniformidade, 

modicidade e adequação.95 

E, por outro lado, o mesmo autor afirma que, ao Direito Privado cabe, como é da 

nossa tradição jurídica: 

- informar quanto aos princípios e regras pertinentes à qualificação 

registrária; 

                                                           
93 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Op. cit. p. 53. 
94 Idem, ibidem. p. 47. 
95 Idem, ibidem. p. 7. 
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- definir os institutos jurídicos, conceitos, contratos, requisitos, 

impedimentos, formalidades essenciais, direitos e deveres a serem 

observados para a elaboração de atos notariais; 

- o aconselhamento das partes, a celebração de casamentos e os 

muitos e diversificados atos destinados a atribuir fé pública e 

eficácia aos interesses privados; 

- conferir segurança aos particulares; 

- acautelar e prevenir litígios.96 

 

1.7.1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: VINCULAÇÃO E DISCRICIONARIEDADE NA 

ATIVIDADE PÚBLICA DELEGADA: 

 

Antes de adentrar ao exame dos princípios da administração pública mencionados 

por Aliende RIBEIRO, quais sejam: “continuidade, universalidade, uniformidade, 

modicidade e adequação”97, cabe aqui fazer um adendo no pertine à observância do 

princípio da legalidade, por parte de notários e registradores. 

A Lei 8.935/94, que regulamentou o artigo 236 da Constituição Federal, dispõe, em 

seu artigo 30, inciso XIV, como dever dos notários e dos oficiais de registro: “observar as 

normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente.” 

Neste inciso, a legislação infraconstitucional deu atenção ao dispositivo 

constitucional, do artigo 236, §1º, parte final, o qual determina que a lei defina a 

fiscalização dos atos notariais e de registro pelo Poder Judiciário. 

Com base no referido inciso, pode-se concluir que cabe ao Poder Judiciário editar 

normas técnicas para a execução do serviço notarial e de registro. 

Sabe-se que a edição de normas técnicas, tal como a de normas jurídicas, se dedica 

a prever a ocorrência de determinados comportamentos e a eles dar uma das três 

alternativas lógicas: proibir, permitir ou obrigar. 

Com relação à observância dessas normas técnicas, estabelecidas pelo Estado, pelo 

órgão competente do Poder Judiciário, onde quer que elas existam e dentro dos limites de 

sua literalidade, quer nos parecer que a atividade notarial e registral passa ser vista como 

uma atividade vinculada. 

                                                           
96 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Op. cit. p. 8. 
97 Idem, ibidem. p. 7. 
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E, como atividade vinculada, no dizer de Maria Sylvia DI PIETRO: “o particular 

tem um direito subjetivo de exigir”98 do agente público o comportamento previsto em lei. 

Por outro lado, nas localidades em que eventualmente não existam normas técnicas 

sobre determinado assunto, ou mesmo naqueles assuntos que, dada sua subjetividade 

intrínseca, seja materialmente impossível a edição de normas específicas, a atividade 

notarial e registral será dotada de discricionariedade. 

Mas mesmo nesses casos, em que a atividade for discricionária, caberá a notários e 

registradores agir conforme critérios próprios, os quais Maria Sylvia DI PIETRO declara 

serem os de: “oportunidade, conveniência, justiça e equidade”99, respeitando os princípios 

da administração pública que examinaremos a seguir e os demais princípios que regem a 

função notarial (juridicidade, cautelaridade, imparcialidade, publicidade, rogação e 

tecnicidade100) e registral (no registro de imóveis os da: legalidade, publicidade, inscrição, 

prioridade, rogação, independência funcional, continuidade, especialidade, fólio real, 

circunscrição, função pública, fé pública, responsabilidade e conservação101). 

 

1.7.2. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE, UNIVERSALIDADE, UNIFORMIDADE, 

MODICIDADE E ADEQUAÇÃO: 

 

No que pertine aos princípios da administração pública que Aliende RIBEIRO 

apresenta como próprios aos serviços notariais e registrais e, portanto, sujeitos à 

fiscalização do Poder Judiciário, quais sejam os da continuidade, universalidade, 

uniformidade, modicidade e adequação102, cabe analisar os deveres que emergem a 

notários e registradores, de cada um desses princípios. 

Do princípio da continuidade do serviço público decorre, por exemplo, a permissão 

para que notários e registradores contratem escreventes e nomeiem seus substitutos (art. 20 

e parágrafos, da Lei 8.935/94). 

Com relação à universalidade e uniformidade, pode-se entender que os serviços 

notariais e registrais devem ser postos à disposição de todos que deles queiram se valer, 

mediante o pagamento dos emolumentos devidos, sem distinção (universalidade) e que 

                                                           
98 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 212. 
99 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 212. 
100 Como menciona BRANDELLI, Leonardo. Op. cit. p. 124-138. 
101 Conforme RICHTER, Luiz Egon. Op. cit. p. 204-209. 
102 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Op. cit. p. 7. 
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esses serviços sejam prestados de maneira uniforme em todos os casos, sem fazer 

distinções, exceto quando estas estejam expressamente previstas em lei. 

O princípio da modicidade afeta mais ao legislador estadual ao elaborar as 

correspondentes tabelas de emolumentos que aos próprios notários e registradores, mas 

significa que a contraprestação do serviço, cobrada e direcionada a notários e registradores 

seja fixada de modo suficiente para a manutenção adequada da atividade e para a 

remuneração pessoal do notário ou registrador, mas de modo que os usuários dos serviços 

possam pagar um valor justo, sem comprometer seus orçamentos pessoais. 

E, por fim, do princípio da adequação, decorre o dever do notário e registrador 

manter a serventia e os livros e documentos sob sua guarda – físicos ou eletrônicos – em 

bom estado de conservação, bem como que ele ofereça seus serviços à comunidade com 

“eficiência, urbanidade e presteza”103. 

 

1.7.3. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA: 

 

Inserido na Constituição Federal por força da Emenda Constitucional n. 19, de 

04.06.1998, como princípio da administração pública, a atenção ao princípio da eficiência 

já era dever legal de notários e registradores desde a edição da Lei 8.935/94104. 

Na definição de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO: 

o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: 

pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente 

público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 

atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao 

modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração 

Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 

resultados na prestação do serviço público.105 

  

                                                           
103 Lei 8.935/94, art. 30, inciso II. 
104 Lei 8.935/94, art. 30, inciso II. 
105 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 83. 
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2. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EXTRACONTRATUAL 

DO ESTADO POR ATOS NOTARIAIS E DE REGISTRO: 

 

2.1 INTRODUÇÃO À RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 

EXTRACONTRATUAL DO ESTADO, DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO 

PÚBLICO E DAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO: 

 

Inicia-se o presente tema pelo estudo da Responsabilidade Patrimonial 

Extracontratual do Estado e logo já se deve explicar o porquê de ter sido dado privilégio a 

essa expressão, a qual ora se entende ser mais cônsona com uma abordagem mais atual do 

Direito Administrativo, em vez da tradicional e consagrada denominação Responsabilidade 

Civil do Estado, utilizada correntemente em um passado próximo, por grandes mestres e 

doutrinadores, a exemplo de Hely Lopes MEIRELLES106, Yussef Said CAHALI107 e de 

Odete MEDAUAR.108 

O uso desta expressão se dá, principalmente, em virtude da evolução da 

responsabilidade, a qual, no âmbito do Direito Civil, teve origem no conceito de culpa, no 

qual ainda se fundamenta, e evoluiu para dar primazia à reparação do dano injusto, 

adotando a teoria do risco, em suas diversas matizes, mas notadamente nas teorias do risco-

proveito e do risco criado. 

Neste sentido, lembra Álvaro Villaça AZEVEDO que a responsabilidade civil ainda 

encontra seu “grande fundamento” na culpa, embora “se admita responsabilidade sem 

culpa, que se vem impondo aos povos modernos, ante a insuficiência da culpa à cobertura 

de todos os danos.”109 

Essas teorias civilistas, da culpa e do risco, têm procedências e finalidades distintas 

da teoria do risco administrativo, a qual prevalece atualmente em matéria de 

responsabilidade do Estado, no âmbito do Direito Administrativo, e que será estudada a 

seguir. 

                                                           
106 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 39. ed. atual. por Délcio Balestero Aleixo e 
José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2013. p.724. 
107 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012. p. 11. 
108 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 
442. 
109 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. Curso de Direito Civil. 
12. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 248. 
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A ideia de responsabilidade do Estado, conforme ensina Celso Antônio Bandeira de 

MELLO: “é uma consequência lógica inevitável da noção de Estado de Direito” e é 

“simples corolário da submissão do Poder Público ao Direito.”110 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO111 relata, por sua vez, que a responsabilidade do 

Estado evoluiu, ao longo da história, da irresponsabilidade, para a responsabilidade 

subjetiva (pelas teorias dos atos de império e de gestão e da culpa civil) e daí para a 

responsabilidade objetiva (pelas teorias publicistas da culpa administrativa, ou culpa do 

serviço público, e das teorias do risco integral e do risco administrativo). 

Na direção da distinção entre responsabilidade civil e responsabilidade patrimonial 

extracontratual do Estado, também se voltam alguns estudos mais recentes do Direito 

Administrativo, dentre os quais, o de Irene Patrícia NOHARA, a qual assevera que: 

Apesar de ser corrente o uso do termo responsabilidade civil do 

Estado, o principal alicerce da responsabilidade civil é a culpa. Já a 

responsabilidade pública, conforme será analisado pelo histórico de 

responsabilização, se ampara na responsabilização independente de 

culpa (objetiva ou com fundamento no risco) do Estado, sendo ela 

subjetiva apenas da perspectiva do agente público que pratica ato 

lesivo no exercício de suas funções.112 

No sentido de admitir esse distanciamento da responsabilidade do Estado, da 

tradicional doutrina da responsabilidade civil, José de Aguiar DIAS afirma, 

categoricamente, que: “A responsabilidade civil do Estado é matéria de direito 

administrativo.”113 

E justifica sua assertiva, ao asseverar que: 

a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é 

problema de direito administrativo, que tem suas regras especiais 

em quase todos os domínios do direito, não admirando que as tenha 

em relação à responsabilidade, que apresenta outros fundamentos e 

justificativas não admitidas no direito civil.114 

                                                           
110 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 1015. 
111 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 643. 
112 NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 749. 
113 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 12. ed. rev., atual. de acordo com o Código Civil de 
2002 e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 653. 
114 Idem, ibidem. p. 654. 
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Washington de Barros MONTEIRO compartilha dessa opinião e apresenta os 

sólidos argumentos que a comprovam e cujos ensinamentos ora se passa a transcrever, em 

virtude da precisão e clareza de seu raciocínio: 

Em verdade, a responsabilidade da pessoa jurídica de direito 

público interno encontra-se hoje inteiramente fora do conceito 

civilista da culpa, situando-se decisivamente no campo do direito 

público. 

Efetivamente, é nesse direito, não no direito privado, que vamos 

localizar o fundamento da responsabilidade, que se baseia em 

vários princípios (eqüidade, política, jurídica), sendo, porém, o 

mais importante o da igualdade dos ônus e dos encargos sociais. O 

serviço público é organizado em benefício da coletividade. Mas, na 

sua atuação, pode ele produzir danos, acarretar certos malefícios. 

Devem estes ser suportados por todos indistintamente, contribuindo 

cada um de nós, por intermédio do Estado, para o ressarcimento do 

prejuízo sofrido por um só. 

A responsabilidade do poder público não mais se baseia, portanto, 

nos critérios preconizados pelo direito civil. Funda-se ela em razões 

de ordem solidarista; a administração pública responde pelos 

deveres oriundos da solidariedade social. Aliás, já ensinava Amaro 

Cavalcanti que, assim como existe igualdade de direitos, deve 

igualmente existir igualdade dos encargos, princípio que se tornou 

fundamental no direito constitucional dos povos civilizados. 

Repetimos, pois: modernamente, todas as questões relacionadas 

com a responsabilidade civil do Estado apóiam-se em preceitos do 

direito público. Assentam-se assim em princípios mais largos, 

ampliando-se o campo das reparações.115 

Ainda no estudo da expressão responsabilidade patrimonial extracontratual do 

Estado, é de suma importância ressaltar que essa é a terminologia empregada por Celso 

Antônio Bandeira de MELLO, em seus trabalhos, conceituando-a nos seguintes termos: 

Entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do 

Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os 

                                                           
115 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
1986. v. 1. p. 106. 
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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.116 

A definição de Celso Antônio Bandeira de MELLO é corroborada, também, por 

estudiosos do Direito Civil, a exemplo de Maria Helena DINIZ117. 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, por sua vez, utiliza a mesma expressão, 

responsabilidade extracontratual do Estado, e a define, de forma semelhante a Bandeira de 

MELLO, da seguinte forma: 

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. (destaques 

nossos)118 

Dessa noção trazida por DI PIETRO, alguns elementos são preciosos para a análise 

do objeto do presente estudo, podendo-se dela destacar: a) a responsabilidade do Estado; b) 

de reparar danos; c) por comportamentos comissivos ou omissivos; d) pela prática de atos 

materiais ou jurídicos; e e) imputáveis a agentes públicos. 

Dessa forma, caberá adiante em nosso estudo abordar os casos em que o Estado 

responderá pelas atividades de notários e registradores, direta e indiretamente; os danos 

indenizáveis; por quais comportamentos, comissivos e omissivos; pela prática dos atos 

materiais e, notadamente, os jurídicos, os quais resultam do trabalho de notários e 

registradores; e a condição do notário e registrador como agente público. 

 

2.2 DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO 

FUNDAMENTADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO: 

 

Ao delinear o funcionamento do sistema jurídico brasileiro de responsabilização do 

Estado, Yussef Said CAHALI afirma que: 

A responsabilidade civil do Estado, com base no risco 

administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do 

                                                           
116 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit. p. 1009. 
117 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 7: Responsabilidade Civil. 25. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 661. 
118 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 643. 
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particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a 

responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes 

requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; e c) desde que 

haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A 

consideração no sentido da licitude da ação administrativa é 

irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um 

prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no 

interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no 

princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais.119 

A teoria da responsabilização com base no risco administrativo não se demonstra 

adequada a notários e registradores, tendo em vista que, com relação a esses profissionais 

do direito, é imperioso perquirir acerca da licitude e da regularidade de sua atuação. 

Argumento relevante é o trazido por CAHALI, ao afirmar que: “a responsabilidade 

objetiva do Estado se caracteriza pela só demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e 

o dano.”120 

Ao analisar essa assertiva, parece estranho e contrário ao Direito que um 

profissional venha a responder, somente com base em nexo entre o fato lesivo e o dano, de 

forma direta e ilimitada, por prejuízo decorrente de determinado ato jurídico praticado, nas 

hipóteses em o profissional tenha observado estritamente os parâmetros legais, normativos, 

a boa fé objetiva e o dever de cuidado que se espera da atuação em uma atividade jurídica, 

como é a notarial e registral. 

É de se ressaltar, neste ponto, que a responsabilidade pessoal, direta e ilimitada, de 

notários e registradores, no caso em que não se verifique o descumprimento de qualquer 

dever de conduta a eles imposto, não afastará a responsabilização do Estado, para 

responder pelo prejuízo, seja com base na teoria do risco administrativo e de socialização 

do dano injusto sofrido, seja com fundamento em eventual falha decorrente da 

normatização técnica da atividade notarial e registral, a qual incumbe ao Estado, na figura 

do Poder Judiciário, consoante disposição do inciso XIV, do artigo 30, da Lei 8.935/94. 

Esse é o caráter de socialização dos prejuízos causados por um dano injusto a um 

particular, entre todos os membros de uma sociedade. 

Celso Antônio Bandeira de MELLO lembra que: “os danos causados pelo Estado 

resultam de comportamentos produzidos a título de desempenhar missões no interesse de 

                                                           
119 CAHALI, Yussef Said. Op. cit. p. 42. 
120 Idem, ibidem. p. 42. 
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toda a Sociedade, não sendo equânime, portanto, que apenas algum arque com os prejuízos 

suscitados por ocasião de atividades exercidas em proveito de todos.”121 

Consigna, ainda, que: “no que atina às condições para engajar responsabilidade do 

Estado, seu posto mais evoluído é a responsabilidade objetiva, a dizer, independentemente 

de culpa ou procedimento contrário ao Direito. Essa fronteira também já é território 

incorporado, em largo trecho ao Direito contemporâneo.”122 

E prossegue afirmando que: “o ponto extremo da responsabilidade do Estado e para 

o qual vai a caminho é a teoria do risco social, sendo cujos termos esta se promove mesmo 

com relação a danos não imputáveis à ação do Poder Público.”123 

Ao ressaltar a justiça corretiva e distributiva, como fundamentos da 

responsabilização do Estado, com relação à prática de atos ilícitos, NOHARA aduz que: 

“Quando há comportamentos ilícitos do Estado, entende-se que o fundamento da 

responsabilização é o princípio da legalidade, pois se o comportamento estatal extrapola os 

limites da lei, e ocasiona dano, deve haver a consequente reparação, como tentativa de 

restabelecer o prejudicado ao status quo ante.”124 

Por outro lado, nas hipóteses em que é lícita a conduta estatal, mas haja danos a 

particulares, NOHARA afirma que: “então, o fundamento do dano relaciona-se também 

com a repartição igualitária dos ônus das atividades estatais, pois como estas objetivam 

beneficiar a todos, sendo desempenhadas no interesse comum, não é justo que alguém 

sofra isoladamente consequências de uma ação que, em tese, a todos beneficia.”125 

Esse é o cerne da teoria do risco administrativo, o qual envolve, por um lado, a 

atividade estatal, a qual, ainda que praticada de acordo com os ditames legais, pode vir a 

causar um dano injusto a um particular, possuindo determinado grau de risco que lhe é 

intrínseco; e, por outro lado, a compreensão da vítima do dano injusto, a qual não deverá 

arcar sozinha com o prejuízo sofrido, e para o qual a solução mais adequada seria a 

socialização do dano, consistente na distribuição do prejuízo para toda a sociedade, na 

figura do Estado. 

                                                           
121 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit. p. 1014. 
122 Idem, ibidem. p. 1014. 
123 Idem, ibidem. p. 1015. 
124 NOHARA, Irene Patrícia. Op. cit. p. 737. 
125 Idem, ibidem. p. 738. 
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Neste ponto, NOHARA afirma que: “a responsabilidade objetiva (do Estado) tem 

por fundamento não apenas a ponderação do risco, mas também a noção de solidariedade 

social.”126 

Com relação ao agente estatal que efetivamente causou o dano, este somente 

responderá perante o Estado por ato ilícito, nunca por ato lícito, eis que não há como se 

impor a um particular, ainda que este seja um agente público, a assunção de um prejuízo 

que foi distribuído para a sociedade. 

Aponta, ainda, NOHARA que: “do ponto de vista teórico-filosófico, contudo, pode-

se dizer que, enquanto a recomposição de uma situação derivada de ação ilícita do Estado 

geralmente se fundamenta mais na ideia aristotélica de justo corretivo, a decorrente de 

atuação lícita objetiva a recomposição da situação e volta ao status quo ante, acrescida da 

noção de justo distributivo.”127 

Outro fundamento relevante para a responsabilização do Estado diferenciar-se da 

responsabilidade do agente - o qual, mesmo desenvolvendo uma atividade pública, é um 

particular - é o poder que o ente estatal concentra, cuja intensidade sobeja à da iniciativa 

privada, até mesmo se levados em consideração os grandes grupos capitalistas. 

Por esses motivos, em se tratando da responsabilidade por atos notariais e de 

registro, entende-se mais adequado que o Estado responda com base no risco 

administrativo e que este não se estenda aos agentes públicos, no caso os notários e 

registradores, os quais responderão pelos danos causados no exercício dos seus atos, com 

base nos parâmetros próprios ditados pelo artigo 236 da Constituição Federal. 

 

2.3 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO - 

ESTUDO DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E HIPÓTESES DE 

SUA APLICAÇÃO, RELATIVAS ÀS ATIVIDADES NOTARIAIS E REGISTRAIS: 

 

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal, dispõe que: 

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: 

[...] 

                                                           
126 NOHARA, Irene Patrícia. Op. cit. p. 749. 
127 Idem, ibidem. p. 739. 
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§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. 

(destaques nossos) 

Do copiado §6º do artigo 37, extraem-se alguns elementos os quais serão discutidos 

nos subitens a seguir, a saber: a) sua aplicação com relação ao Estado, de forma direta e 

indireta, por atos relacionados à atividade notarial e registral; b) a definição do âmbito de 

abrangência do referido parágrafo, com relação à responsabilização das pessoas de direito 

privado, se este atinge somente as pessoas jurídicas de direito privado, ou se é estendida a 

todas as pessoas de direito privado; c) o conceito de serviço público que deverá ser 

utilizado; d) notários e registradores na condição de agentes públicos. 

 

2.3.1 DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES NA CONDIÇÃO DE AGENTES 

PÚBLICOS: 

 

Na definição de Hely Lopes MEIRELLES, agentes públicos: “são todas as pessoas 

físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função 

estatal.”128 

MEIRELLES via notários e registradores, os quais eram denominados, antes da 

Constituição de 1988, como “serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados”, na 

condição de agentes delegados, os quais segundo sua definição são particulares: “que 

recebem a incumbência de determinada atividade” pública e que “constituem uma 

categoria à parte dos colaboradores do Poder Público”129. 

Celso Antônio Bandeira de MELLO, por sua vez, afirma que: “esta expressão – 

agentes públicos – é a mais ampla que se pode conceber para designar genérica e 

indistintamente os sujeitos que servem ao Poder Público como instrumentos expressivos de 

sua vontade ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou episodicamente.”130 

Dentro das diversas categorias de agentes públicos, Bandeira de MELLO enquadra 

notários e registradores dentre os particulares em colaboração com a Administração, e 

                                                           
128 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. p.77. 
129 Idem, ibidem. p.83. 
130 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit. p. 248. 
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dentre estes, define notários e registradores como delegados de função ou ofício público, 

ensinando que os delegados de função ou ofício público: 

se distinguem de concessionários e permissionários em que a 

atividade que desempenham não é material, como a daqueles, mas 

é jurídica. É, pois, o caso dos titulares de serventias da Justiça não 

oficializadas, como notários e registradores, ex vi do art. 236 da 

Constituição, e, bem assim, outros sujeitos que praticam, com o 

reconhecimento do Poder Público, certos atos dotados de força 

jurídica oficial, como ocorre com os diretores de Faculdades 

particulares reconhecidas. 131 

Com relação aos agentes, Odete MEDAUAR ensina que: 

O vocábulo agentes reveste-se de grande amplitude, para abarcar, 

quanto às entidades integrantes da Administração, todas as pessoas 

que, mesmo de modo efêmero, realizem funções públicas. 

Qualquer tipo de vínculo funcional, o exercício de funções de fato, 

de funções em substituição, o exercício de funções por delegação, o 

exercício de atividades por particulares sem vínculo de trabalho 

(mesários e apuradores em eleições gerais) ensejam 

responsabilização.132 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, por seu turno, define agente público como: “toda 

pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração 

Indireta.” 133 

E classifica notários e registradores como particulares em colaboração com o 

Poder Público, os quais são “pessoas físicas que prestam serviços ao Estado sem vínculo 

empregatício, com ou sem remuneração”.134 

Dentro dessa classificação dos particulares em colaboração com o Poder Público, 

DI PIETRO considera que notários e registradores exercem a referida colaboração com o 

Poder Público, mediante delegação do Poder Público, ao afirmar que: 

[...] os que exercem serviços notariais e de registro (art. 236 da 

Constituição), os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos; eles 

exercem função pública, em seu próprio nome, sem vínculo 

                                                           
131 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit. p. 256. 
132 MEDAUAR, Odete. Op. cit. p. 448. 
133 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 511. 
134 Idem, ibidem. p. 518. 
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empregatício, porém sob fiscalização do Poder Público. A 

remuneração que recebem não é paga pelos cofres públicos mas 

pelos terceiros usuários do serviço.135 

Cabe ressaltar que a noção de agente público é gênero da qual a categoria dos 

servidores públicos são espécie. Servidores Públicos são os ocupantes de cargos, 

empregos ou funções públicas136. 

Até a edição da Emenda Constitucional nº 20/98, notários e registradores eram 

considerados servidores públicos lato sensu, na condição de ocupantes de função pública. 

Essa situação tinha, como um de seus efeitos o de sujeitar notários e registradores à 

aposentadoria compulsória, por implemento da idade de 70 (setenta) anos, nos termos da 

redação original do artigo 40, inciso II, da Constituição Federal137. 

Em reconhecimento à situação dos notários e registradores como servidores 

públicos em sentido lato, 07.03.1996 o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou, por 

maioria, o Recurso Extraordinário 178.236-RJ138, o qual versava sobre a aposentadoria 

compulsória dos notários e registradores aos 70 (setenta) anos de idade, tendo como relator 

o Ministro Octavio Gallotti, julgamento este que foi fruto de intensos e riquíssimos 

debates. 

Em 16 de dezembro de 1998 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 20, de 15 

de dezembro de 1998, a qual alterou o caput do artigo 40, da Constituição Federal, 

substituindo a expressão “o servidor será aposentado”, do texto original, por “aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações”139. 

Após a entrada em vigor da aludida Emenda Constitucional nº 20/98, restou saber 

se notários e registradores, até então definidos como servidores públicos lato sensu, por 

ocasião do julgamento do RE 178.236-RJ, ainda estariam sujeitos à aposentadoria 

compulsória, eis que o texto constitucional agora se referia a titulares de cargos efetivos e 

não mais somente a servidores. 

                                                           
135 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 518. 
136 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 518. 
137 Art. 40. O servidor será aposentado: 
       II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 
138 RE 178236-RJ, rel. Min. Octavio Gallotti, tribunal pleno, j. em 07.03.1996, DJ 11.04.1997. 
139 Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98: 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, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 
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Então, em 24.11.2005, foi julgada, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal a ADI 

2602-0-MG140, tendo como relator o Ministro Joaquim Barbosa, a qual, por maioria de 

votos e, em apertada síntese, reviu o enquadramento dos notários e registradores, antes 

classificados como servidores públicos em sentido lato, conforme julgamento do RE 

178236-RJ, aqui já comentado, como não ocupantes de cargo público efetivo, não estando 

sujeitos, assim, à questionada aposentadoria compulsória. 

Do aludido julgamento, extrai-se o voto do Ministro Carlos Ayres Britto, do qual se 

transcreve o seguinte excerto, que resume a situação jurídica constitucional de notários e 

registradores: 

Numa frase, então, serviços notariais e de registro são típicas 

atividades estatais, mas não são serviços públicos, propriamente. 

Categorizam-se como atividade jurídica stricto sensu, 

assemelhadamente às atividades jurisdicionais. E como função 

pública lato sensu, a exemplo das funções de legislação, 

diplomacia, defesa nacional, segurança pública, trânsito, controle 

externo e tantos outros cometimentos que, nem por ser de exclusivo 

domínio estatal, passam a se confundir com serviço público. 

Dessa forma, sendo atividade jurídica estatal, exercida por particular em 

colaboração com o Poder Público, pode-se concluir que os notários e registradores são 

considerados agentes públicos, para os fins de se reconhecer a responsabilidade 

extracontratual patrimonial do Estado, estatuída no artigo 37, § 6º da Constituição Federal. 

Resta saber, somente, “se o estado-membro aos quais estes agentes se acham 

vinculados deve responder em caráter primário, solidário ou subsidiário em relação aos 

delegatários”141. Esse questionamento é exatamente o objeto do Recurso Extraordinário 

842.846-SC, a respeito do qual o Ministro Luiz Fux, na qualidade de relator, reconheceu a 

repercussão geral do referido recurso, no que foi acompanhado pela unanimidade dos 

ministros, por meio do Plenário Virtual da Corte, em julgamento de 07.11.2014. 

 

2.3.2 DAS HIPÓTESES DE RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO, 

RELACIONADAS À ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL: 

 

                                                           
140 STF, ADI 2602-MG, rel.:Min. Joaquim Barbosa, rel. p/ acórdão:Min. Eros Grau, tribunal pleno, j. 
24.11.2005, DJ 31.03.2006. 
141 Excerto da manifestação do Min. Luiz Fux, nos autos do RE 842.846-SC. Fonte: www.stf.jus.br. Notícias 
de 10.11.2014. 



48 
 

 

Com relação à responsabilidade do Estado, relacionada aos atos notariais e 

registrais, cumpre, distinguir que esta poderá se dar na forma direta ou indireta. 

Consigna Sérgio CAVALIERI FILHO142 que: “a regra em sede responsabilidade 

civil é que cada um responda pelos seus próprios atos”, sendo chamada de 

responsabilidade direta, ou responsabilidade por fato próprio e que, excepcionalmente, 

“uma pessoa pode vir a responder pelo fato de outrem”, hipótese em que se dará a 

responsabilidade indireta, ou responsabilidade pelo fato de outrem. 

Em decorrência da própria natureza jurídica da atividade notarial e registral, ditada 

pelo artigo 236, caput, da Constituição Federal, ao dispor que: “os serviços notariais e de 

registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”, impõe-se a 

dicotomia público-privada, inerente ao sistema notarial e registral, instituído pela 

constituição, e da qual trata Ricardo DIP, ao afirmar que: 

o texto constitucional imprimiu caráter privado para o exercício das 

funções notariais e das registrarias, instituindo com isso não uma 

antinomia, por certo, mas um binômio tensivo – serviço público - 

gestão privada143  

Dentro desse sistema e do conceito dicotômico público-privado, estabelecido à 

atividade notarial e registral no Brasil pela Constituição Federal de 1988, tem-se bem 

assentado, de uma forma sintética, que a atividade em si, é uma atividade pública, e, como 

tal, será regida pelas normas de Direito Público, mas o exercício dessa mesma atividade se 

dará em caráter privado, e, por conseguinte, deverá reger-se pelas normas de Direito 

Privado. 

A esse respeito, vale lembrar a colocação de Luís Paulo Aliende RIBEIRO, no 

sentido de que: 

O Estado, desonerado da execução direta ou exclusiva do serviço 

público, assume o dever de concomitante intervenção e de garantia 

de que notários e registradores, atores privados para os quais 

entregou o exercício da função, cumpram de modo adequado suas 

incumbências para alcançar o resultado pretendido, que é a 

                                                           
142 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 204. 
143 DIP, Ricardo Henry Marques. Da responsabilidade civil e penal dos oficiais registradores. In: DIP, 
Ricardo Henry Marques. Registro de imóveis: vários estudos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2005. p. 353. 
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satisfação do interesse público e das necessidades da coletividade. 

Essa atuação de garantia se efetiva por meio da regulação.”144 

Ao acompanhar esse raciocínio, pode-se definir que toda a atividade de regulação, 

na qual se inclui a normatização técnica relativa à atuação de notários e registradores, 

incumbirá ao Estado, enquanto que o exercício material da atividade, bem como a 

organização e o controle administrativo interno da serventia, caberá aos notários e 

registradores. 

 

2.3.2.1 DA RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO, RELATIVA À EDIÇÃO DE 

NORMAS REGULAMENTADORAS DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL: 

 

Da distinção de atribuições, entre o ente público e o agente privado, tratada no item 

anterior deste trabalho, é que deverão advir as correspondentes responsabilidades, tanto 

para o Poder Público delegante, quanto para o particular delegatário das atividades. 

Sob esse prisma, pode-se aventar que poderão ocorrer danos a terceiros, por 

intermédio da atividade notarial e registral que não decorram somente do exercício em si, 

dessas mesmas atividades, cuja execução cabe ao notário e registrador, sob o regime de 

direito privado. 

Podem sobrevir danos cujo nexo causal não se dê propriamente com a tarefa 

executada pelo notário ou registrador, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, 

mas sim com os próprios termos da norma a que notários e registradores estejam 

vinculados. 

Ressalte-se que, por força do disposto no artigo 30, inciso XIV, da Lei 8.935/94, 

notários e registradores devem: “observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo 

competente.”145 E observar, neste caso, obviamente significa cumprir estritamente as 

referidas normas, sem margem para discricionariedade ou voluntariedade. 

Mesmo porque, nos termos do artigo 31, inciso V, da mesma Lei 8.935/94: “o 

descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30”146 configura infração 

                                                           
144 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 
2009. p,. 135. 
145 Lei 8.935/94. “Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 
XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente.” 
146 Lei 8.935/94. “Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às 
penalidades previstas nesta lei: 
V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30.” 
XIV - observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente 
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disciplinar que sujeita notários e registradores às penas administrativas previstas no artigo 

32147 do mesmo estatuto legal, sendo a mais grave dentre elas a perda da delegação. 

Dessa forma, pelos danos que, porventura, advierem da atividade notarial e 

registral, mas estejam relacionados com a sua normatização - imposta pelo Estado aos 

notários e registradores e com relação às quais os aludidos profissionais não possuem 

qualquer discricionariedade, restando a eles apenas observar e cumprir a norma, tal como 

tenha sido editada pelo Estado - por ela somente poderá responder o Estado, de forma 

única e exclusiva; o qual o fará sob responsabilidade direta, eis que o autor material do 

dano, neste caso, será o próprio Estado, editor da norma, e não o notário ou registrador, 

que simplesmente a cumpriu, como mero executor de um dever de ofício. 

O nexo entre conduta e prejuízo, nestes casos, se dará diretamente com a lei ou com 

a norma, sendo responsável o seu editor, o Estado, não havendo nexo de causalidade com o 

executor do fato colimado, notário ou registrador, o qual não possuía qualquer 

discricionariedade ou voluntariedade sobre a aludida conduta, encontrando-se vinculado ao 

estrito cumprimento do dever legal, decorrente do estatuto normativo que a ele foi imposto 

no exercício de suas funções. 

De acordo com o que ensina Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR, a norma jurídica, 

segundo o critério pragmático de distinção pelo funtor, pode classificar-se em três tipos: 

preceptiva, proibitiva e permissiva.148 

Desta classificação pode-se concluir que o ordenamento contém previsão para todas 

as condutas humanas logicamente possíveis, dentre as quais, uma delas, quando 

individualmente considerada, será necessariamente tida pelo direito como: obrigatória, 

permitida, ou proibida. 

Neste contexto, pode-se imaginar que nas hipóteses em que notário ou registrador 

faça exatamente o que a norma obriga, ou deixe de fazer o que a norma veda que ele faça, 

e, se dessa conduta advier algum prejuízo a terceiro, esta responsabilidade deverá ser 

assumida direta, integral e unicamente pelo Estado, isentando notário e registrador de 

qualquer responsabilização. 

                                                           
147 Lei 8.935/94. “Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, 
assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas: 
I - repreensão; 
II - multa; 
III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; 
IV - perda da delegação.” 
148 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 1995. p. 131. 
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Por outro lado, para atribuição da responsabilidade ao notário ou registrador 

restam, portanto, os seguintes casos, os quais serão mais bem estudados adiante, e sobre os 

quais deverá ser definido se haverá, ou não, responsabilidade, de que forma e sob qual 

fundamento jurídico:  

a) as hipóteses em que a conduta era normativamente permitida e o notário ou 

registrador fez unicamente o que lhe era permitido, dentro do seu próprio juízo 

de prudência e razoabilidade, e veio a ocasionar um dano injusto a terceiro; 

b) as hipóteses em que o notário ou registrador fez o que a norma lhe proibia de 

fazer, sobrevindo um dano injusto; e 

c) as hipóteses em que o notário ou registrador não fez o que a norma lhe obrigava 

a fazer, sucedendo um dano injusto. 

Com relação à responsabilidade direta do Estado, pela regulação da atividade 

notarial e registral, que é o objeto deste subitem, tem-se que ela guardará semelhança com 

a responsabilidade que a doutrina admite que seja atribuída ao ente estatal, pelos atos 

legislativos e regulamentares. 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO resume a responsabilidade do Estado por atos 

legislativos nos seguintes termos: 

Atualmente, aceita-se a responsabilidade do Estado por atos 

legislativos pelo menos nas seguintes hipóteses: 

a) leis inconstitucionais; 

b) atos normativos do Poder Executivo e de entes 

administrativos com função normativa, com vícios de 

inconstitucionalidade ou ilegalidade; 

c) leis de efeitos concretos, constitucionais ou inconstitucionais; 

d) omissão no poder de legislar e regulamentar.149 

Com efeito, se a falha na regulação da atividade notarial e registral se deu por 

inconstitucionalidade, ilegalidade, ou mesmo por omissão no poder regulamentar, e, 

relacionado a esse defeito da norma, de natureza comissiva ou omissiva, adveio um 

prejuízo ao particular, caberá somente ao Estado, e não ao notário ou registrador, efetuar a 

devida reparação. 

                                                           
149 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 658. 
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No que pertine à omissão da norma, esta geralmente se dá em caráter de omissão 

genérica, a qual, no dizer de Sérgio CAVALIERI FILHO: “tem lugar nas hipóteses em que 

não se pode exigir do Estado uma atuação específica”150. 

Especificamente com relação às normas regulamentadoras da atividade notarial e 

registral, Venicio Antonio de Paula SALLES, consigna que: 

O Delegado não responde quando comprova que apenas cumpriu 

fielmente seu desiderato, posto que nesta relação jurídica (delegado 

e usuário) não se identifica o nexo causal, a não ser com o próprio 

Estado. 

O notário ou registrador que cumpre adequadamente as regras e 

padrões orientadores não provoca danos, mas as ordens e 

orientações que venham a causar danos a terceiros, com o 

perecimento de ‘direitos’ do usuário do serviço, possibilitam a 

indenização em face do ente responsável pelas normas ou 

orientações, que é o Estado.151 

Na responsabilidade direta do Estado, pela normatização advinda da atividade 

notarial e registral, também poderá ter lugar a teoria do risco administrativo. 

De acordo com o ensinamento de Hely Lopes MEIRELLES: 

A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar 

o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela 

Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, 

nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do 

lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do 

serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato 

do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; 

nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.152 

Esta noção de risco administrativo trazida por MEIRELLES, encontra a suficiente 

complementação, na opinião de Yussef Said CAHALI, o qual afirma que: 

Com efeito, a distinção entre risco administrativo e risco integral 

não é ali estabelecida em função de uma distinção conceitual ou 

                                                           
150 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit. p. 268. 
151 SALLES, Venicio Antonio de Paula. Responsabilidade civil extracontratual dos notários e registradores. 
In: GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello; PIRES, Luis Manuel Fonseca; BENACCHIO, Marcelo 
(coord.). Responsabilidade Civil do Estado. Desafios contemporâneos. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 
1115. 
152 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. p. 726. 
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ontológica entre as duas modalidades pretendidas de risco, mas 

simplesmente em função das consequências irrogadas a uma ou 

outra modalidade: o risco administrativo é qualificado pelo seu 

efeito de permitir a contraprova de excludente de responsabilidade, 

efeito que se pretende seria inadmissível se qualificado como risco 

integral, sem que nada seja enunciado quanto à base ou natureza da 

distinção.153 

No mesmo sentido, Ricardo Cunha CHIMENTI entende que vigora no Brasil a 

responsabilidade pelo risco administrativo e consigna que: 

Na teoria do risco administrativo basta a lesão, sem o concurso do 

lesado, para que se reconheça a responsabilidade de o Estado 

reparar o dano. Trata-se de uma responsabilidade objetiva mitigada, 

já que pode ser diminuída ou afastada se comprovada a culpa 

concorrente (dupla causação) ou exclusiva da vítima. Difere da 

teoria do risco integral, na qual sequer se permite que o Estado 

comprove a culpa da vítima para excluir ou atenuar a 

indenização.154 

Cabe aqui registrar também o trabalho de Luis Manuel Fonseca PIRES, o qual 

ressalta a responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado, relacionada à atividade 

notarial e registral, tanto nos atos comissivos quanto nos atos omissivos do Estado, 

consignando que: 

Na jurisprudência, o entendimento prevalecente até pouco tempo 

era por distinguir a ação e a omissão, a primeira sob o regime 

jurídico da responsabilidade objetiva e a segunda sob o da 

responsabilidade subjetiva, é dizer, a depender de culpa ou dolo do 

agente público. Mas recentes entendimentos, sobretudo no STF, 

começam a sinalizar uma mudança de paradigma, passa-se a 

reconhecer – acertadamente – que a Constituição Federal não 

                                                           
153 CAHALI, Yussef Said. Op. cit. p. 38. 
154 CHIMENTI, Ricardo Cunha. Responsabilidade civil do Estado e o Conselho Nacional de Justiça. In: 
GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello; PIRES, Luis Manuel Fonseca; BENACCHIO, Marcelo (coord.). 
Responsabilidade Civil do Estado. Desafios contemporâneos. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 1371. 
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distingue entre ação e omissão para qualificar a responsabilidade 

objetiva do Estado.155 156 

Distingue, todavia, Luis Manuel Fonseca PIRES, que o nexo causal neste caso, 

deverá ser estudado de acordo com a teoria da causalidade adequada, ressaltando que: 

É preciso fazer a distinção entre causa e condição, e apesar de 

existirem diversas condições para o implemento de certo resultado, 

o que importa é identificar qual delas se apresenta como a causa 

mais adequada.157 

Sérgio CAVALIERI FILHO também entende que a responsabilidade objetiva do 

Estado, estatuída no art. 37, §6º, da Constituição Federal: “não se refere apenas à atividade 

comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva 

como omissiva.”158 

Dessa forma, com relação à responsabilidade direta do Estado, relacionada à 

atividade notarial e registral, quanto aos atos comissivos e omissivos, entende-se que para 

sua configuração, deverá ser analisada a normatização e regulamentação dos serviços 

notariais e registrais, se esta normatização prevê algum comportamento ilegal ou se deixa 

de prever as cautelas que dela se espera que contenha como imperativos para a atuação dos 

agentes públicos, notários e registradores; e, obviamente, desde que dessa conduta, 

comissiva ou omissiva, seja comprovado o nexo causal com o prejuízo suportado pelo 

particular. 

Por outro lado, com relação à omissão do Estado, ressalta-se que este trabalho 

entende como omissão do Estado, capaz de dar ensejo à responsabilidade direta do ente 

estatal, tão somente aquela relacionada à normatização; hipóteses em que a norma omissa 

abre um leque de possíveis condutas praticáveis, por parte de notário e registrador, os quais 

poderiam agir, em tese, de forma legítima, desde que observem os princípios gerais da boa 

fé e da razoabilidade, de uma ou de outra maneira. 

 

2.3.2.2 DO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO, 

QUANTO A EVENTUAL FALHA NA FISCALIZAÇÃO E NA FUNÇÃO 

                                                           
155 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Responsabilidades civil e funcional dos notários e registradores. In: 
YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato; FIGUEIREDO, Marcelo; AMADEI, Vicente de Abreu (coord.). 
Direito Notarial e Registral Avançado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 66. 
156 Luis Manuel Fonseca Pires ressalta o julgamento do STF, AgRg no RE 697,326/RS, 1ª T., j. 05.03.2013, 
rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.04.2013. 
157 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Op. cit. p. 67. 
158 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit. p. 267. 
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CORREICIONAL EXERCIDA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOBRE A ATIVIDADE 

NOTARIAL E REGISTRAL: 

 

Ao contrário do que foi explicitado com relação à responsabilidade decorrente da 

função normativa do Estado, entende-se, aqui, que a possível conduta omissiva do Poder 

Público relativa à fiscalização e à dita função correicional, exercida pelo Poder Judiciário, 

mesmo que acarrete em falha que, se não ocorrida, tivesse sido capaz de evitar a causação 

do dano, não ensejará responsabilidade direta do Estado. 

Nestes casos, a suposta falha ou omissão na fiscalização não romperá o nexo 

existente entre a conduta do notário ou registrador, relativa ao exercício da atividade 

notarial ou registral, e o prejuízo sofrido.  

A saber, nas hipóteses de omissão ou defeito imputável ao exercício da atividade 

notarial ou registral, a qual se dá em caráter privado, caberá a esses profissionais do 

direito, notários e registradores, a responsabilidade direta. 

Assim, se o ato que deu causa ao prejuízo foi imputável ao notário ou registrador, a 

responsabilidade do Estado neste caso não será direta, ou por ato próprio; mas tão somente 

indireta, ou por conduta – comissiva ou omissiva – de terceiro, conforme será mais bem 

analisada a seguir. 

Aplicar-se-á, a esses casos, a responsabilidade objetiva e indireta do Estado, 

calcada no risco administrativo e baseada no artigo 37, §6º da Constituição Federal, por 

ato praticado pelo agente público notário ou registrador, no exercício de suas atribuições. 

A exceção que se pode imaginar a essa regra se dá na hipótese em que, no exercício 

da função fiscalizatória ou correicional a autoridade competente dita comando normativo, 

ainda que específico para aquele determinado notário ou registrador, sob a fiscalização 

direta dessa mesma autoridade, e, em virtude dessa verdadeira norma de efeitos concretos, 

o notário e registrador perde sua voluntariedade com relação a uma conduta específica. 

Nestes casos, se sobrevier dano injusto, parece que não será o caso de 

responsabilidade por uma genuína função correicional, mas sim por uma função 

fiscalizatória que se teve convertida em normativa, devendo a responsabilidade do Estado 

configurar-se de forma direta e exclusiva, tal como definida anteriormente a 

responsabilidade por ato normativo, isentando, portanto, o notário ou registrador de 

responder pela indenização. 
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2.3.2.3 DA RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO, POR ATO PRATICADO NO 

ÂMBITO DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E REGISTRAIS OFICIALIZADAS: 

 

Situação que merece ser analisada é aquela que pertine à responsabilidade direta do 

Estado, por atos notariais e de registro, praticados no âmbito das serventias oficializadas, 

das quais trata o artigo 32, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias159. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1967, foi editada pelo Presidente da 

República, em virtude do recesso do Congresso Nacional, a Emenda Constitucional n. 

7/1977, conhecida como “Pacote de Abril”, a qual, com relação à atividade notarial e 

registral, atribuiu a competência legislativa para a União Federal, quanto às normas gerais 

para os emolumentos relativos aos registros públicos e serviços notariais; bem como para 

legislar sobre registros públicos – que o texto constitucional original já previa – e sobre 

tabelionatos (art. 8º, inciso XVII, alíneas c e e).160 

Esta mesma Emenda 7/77 incluiu, no Título V (Das Disposições Gerais e 

Transitórias), os artigos 201 a 207 ao texto constitucional. 

O artigo 206, que tratava de notários e registradores, tinha a seguinte disposição: 

Art. 206. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e 

extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores 

exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos 

atuais titulares, vitalícios ou nomeados em caráter efetivo. 

§ 1º Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, 

disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos Estados e 

pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventias. 

§ 2º Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que 

alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo 

para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos. 

§ 3º Enquanto não fixados pelos Estados e pelo Distrito Federal os 

vencimentos dos funcionários das mencionadas serventias, 

                                                           
159 Ato das disposições constitucionais transitórias. “Art. 32. O disposto no art. 236 não se aplica aos serviços 
notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo Poder Público, respeitando-se o direito de seus 
servidores.” 
160 Constituição Federal de 1967, com a redação da Emenda Constitucional 7/77: “Art. 8º - Compete à União: 
XVII - legislar sobre: 
c) normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública; taxa 
judiciária, custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses, de registro públicos e notariais; de 
direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; de regime penitenciário; 
e) registros públicos, juntas comerciais e tabelionatos; 
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continuarão eles a perceber as custas e emolumentos estabelecidos 

nos respectivos regimentos. 

Referida Emenda foi fruto do denominado movimento da oficialização, ou 

estatização dos cartórios, que buscava acabar com o caráter privatista e patrimonialista das 

serventias. 

Todavia, a experiência de estatização, onde foi implementada, foi desastrosa, tanto 

no aspecto jurídico, quanto no prático, do atendimento à população. 

Como ressalta Décio Antônio ERPEN: 

O equívoco foi, então, constitucionalizado. Consagrou-se a 

confusão da atividade disciplinar com a da atividade-fim. 

Mesclaram-se as áreas da prevenção do litígio, e que outorga a paz 

jurídica, com a da composição da lide.161 

É de se consignar que, mesmo antes da Emenda Constitucional n. 7/77, alguns 

Estados já haviam promovido a estatização dos serviços extrajudiciais, tendo-se como 

exemplo emblemático o do Estado da Bahia, no qual a Lei Estadual Baiana 3.075, de 07 de 

dezembro de 1972, com vigência a partir de 01 de março de 1973, estatizou as serventias 

da Capital daquele Estado. 

Cinco anos depois da Emenda Constitucional n. 7/77, em 29 de junho de 1982, foi 

promulgada, pelo Congresso Nacional, a Emenda Constitucional n. 22/1982, a qual veio a 

alterar a redação do mencionado artigo 206 da Constituição (incluído pela Emenda 

Constitucional 7/77) e acrescentar à Carta Constitucional mais dois artigos a respeito de 

notários e registradores, os quais receberam os números de artigos 207 e 208, tendo a 

seguinte redação: 

Art. 206. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial 

mediante remuneração de seus servidores exclusivamente pelos 

cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares, vitalícios 

ou nomeados em caráter efetivo ou que tenham sido revertidos a 

titulares. 

Art. 207. As serventias extrajudiciais, respeitada a ressalva prevista 

no artigo anterior, serão providas na forma da legislação dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, observado o critério 

                                                           
161 ERPEN, Décio Antônio. Da responsabilidade civil e do limite de idade para aposentadoria compulsória 
dos notários e registradores. Revista de Direito Imobiliário n. 47/103. São Paulo: RT. Jul, 1999. 
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da nomeação segundo a ordem de classificação obtida em concurso 

público de provas e títulos. 

Art. 208. Fica assegurada aos substitutos das serventias 

extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo 

de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham 

a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma 

serventia, até 31 de dezembro de 1983. 

Com a Emenda Constitucional 22/1982 a oficialização constitucional, com 

remuneração exclusiva pelos cofres públicos, restringiu-se aos ofícios judiciais, sendo que, 

com relação aos extrajudiciais os cargos seriam preenchidos por concurso público de 

provas e títulos, na forma da Lei Estadual ou Distrital, ressalvadas as exceções ali 

previstas. 

No Estado de São Paulo, a Emenda Constitucional Estadual n. 35/1982, de 03 de 

dezembro de 1982 tinha redação correspondente162. 

Assim sendo, quando da promulgação da Constituição de 1988, existiam serventias 

não oficializadas, as quais passaram a ser exercidas pelo sistema do artigo 236 da Carta 

Magna, de outorga de delegações da atividade pública, para o exercício em caráter 

privado, mas havia também serventias extrajudiciais oficializadas, para as quais se operou 

                                                           
162 “Emenda Constitucional Estadual – SP – n. 35/1982. Art. 1º. São acrescentados ao Título VI – Das 
Disposições Gerais, da Constituição do Estado, os seguintes dispositivos: 
Art. 152-A. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial mediante remuneração de seus servidores 
exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares, vitalícios ou nomeados em 
caráter efetivo ou que tenham sido revertidos a titulares. 
Art. 152-B. As serventias extrajudiciais, respeitada a ressalva prevista no artigo anterior, serão providas na 
forma da legislação estadual, observado o critério da nomeação segundo a ordem de classificação obtida em 
concurso público de provas e títulos. 
Art. 2º. Ficam incluídas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição do Estado, os 
seguintes artigos: 
Art. 5º - A. Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a 
efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos 
de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. 
Art. 5º - B. As serventias do foro judicial, oficializadas nos termos do artigo 152-A, deverão ser desanexadas 
das respectivas serventias extrajudiciais, dentro dos prazos de 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) anos, conforme 
pertençam a comarca de 3ª, 2ª e 1ª entrâncias. 
§ 1º - O poder competente, dentro dos prazos fixados neste artigo, deverá enviar à Assembléia Legislativa os 
competentes projetos visando a criação de cargos para as serventias oficializadas, a forma de provimento e a 
fixação dos vencimentos. 
§ 2º - Os atuais titulares das serventias extrajudiciais, que não desejarem a oficialização das respectivas 
serventias do foro judicial e desde que incluídos na ressalva contida no artigo 152-A, deverão optar, dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de promulgação dessa Emenda, pela permanência do anexo 
judicial de sua serventia extrajudicial. 
§ 3º - O pessoal das serventias extrajudiciais que sofrerem o desmembramento a que se refere este artigo 
poderá ser aproveitado nas serventias do foro judicial, mediante manifestação de cada interessado.” 
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o disposto no artigo 32, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 

Constituição de 1988, a seguir transcrito: 

Art. 32. O disposto no art. 236 não se aplica aos serviços notariais e 

de registro que já tenham sido oficializados pelo Poder Público, 

respeitando-se o direito de seus servidores. 

Nestas serventias oficializadas, de que trata a regra de transição, o notário ou 

registrador é servidor público para todos os efeitos, sendo remunerado exclusivamente 

pelos cofres públicos, aplicando-se, portanto, sem a necessidade de maiores digressões, a 

responsabilidade direta e objetiva do Estado, por aplicação do §6º, do artigo 37, da 

Constituição Federal; afastando-se, assim, o contido no artigo 236 da Constituição Federal, 

por ausência do instituto da delegação da atividade notarial e registral na espécie. 

 

2.3.2.4 DA RESPONSABILIDADE DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO, POR ATO 

PRATICADO POR RESPONSÁVEL INTERINO PELO EXPEDIENTE DAS 

SERVENTIAS NOTARIAIS E REGISTRAIS VAGAS: 

 

Por último, tem-se a questão do interino responsável pelo expediente das serventias 

notariais e registrais vagas. 

Com relação a estes, o entendimento corrente era o de que eles exerciam 

temporariamente as funções de notários e registradores, sob o mesmo regime do artigo 236 

da Constituição Federal, como responsáveis interinos das serventias notariais e registrais, 

com a mesma responsabilidade, com a única diferença que os interinos eram nomeados em 

confiança do Poder Público, para exercício das atribuições a título precário, até que viesse 

a tomar posse da serventia o titular recebedor da correspondente delegação, após o 

competente concurso público de provas e títulos. 

O texto da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 80, de 09.06.2009, não 

alterou de maneira expressa esse entendimento, limitando-se a dizer, em seu artigo 3º, que 

o responsável pela unidade declarada vaga responderia pelo expediente, precária e 

interinamente, sempre em confiança do Poder Público delegante.163 

                                                           
163 “Art. 3º Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta 
resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e 
sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, 
que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição 
constitucional que rege a matéria.” 
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12193-
resolucao-no-80-de-09-de-junho-de-2009. Acesso em 14.11.14. 
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Ocorre que, em 09.07.2010, por decisão proferida nos autos do Pedido de 

Providências n. 00038441.2010.2.00.0000, publicada em 12.07.2010, o Ministro Gilson 

Dipp, na qualidade de Corregedor Nacional de Justiça, determinou, no item 6164 de seu ato 

decisório, em síntese, que: nas serventias vagas o serviço notarial e registral é declarado 

revertido ao poder delegante; e que o responsável interino fará jus a uma remuneração, 

lançada na folha de pagamentos da serventia, a qual estará sujeita ao teto remuneratório de 

que trata o artigo 37, IX, da Constituição Federal, limitado a 90,25% dos subsídios dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Por essa premissa, em virtude da extinção da delegação anterior, nos moldes 

previstos pela Lei 8.935/94 e da reversão da serventia ao Poder Público, com a assunção 

de um responsável interino, cuja remuneração estaria adstrita ao subsídio máximo do 

funcionalismo público, parece ser o entendimento mais adequado que, dessa situação 

emerge o importantíssimo reflexo na responsabilidade civil objeto deste estudo, qual seja o 

de atribuir ao Estado a responsabilidade direta e objetiva, pelos atos praticados pelos 

                                                           
164 “6. O serviço extrajudicial que não está classificado dentre aqueles regularmente providos é declarado 
revertido do serviço público ao poder delegante. Em conseqüência, os direitos e privilégios inerentes à 
delegação inclusive a renda obtida com o serviço, pertencem ao Poder Público (à sociedade brasileira) 
6.1 O interino responsável pelos trabalhos da serventia que não está classificada dentre as regularmente 
providas (interino que não se confunde com o notário ou com o registrador que recebe delegação estatal e que 
não é servidor público, cf. ADI 2602-MG) é um preposto do Estado delegante, e como tal não pode 
apropriar-se da renda de um serviço público cuja delegação reverteu para o Estado e com o Estado 
permanecerá até que nova delegação seja efetivada. 
6.2 O interino, quando ocupante de cargo público (cf. é verificado em alguns Estados que designam 
servidores do Tribunal para responder por serviços vagos), manterá a remuneração habitual paga pelos cofres 
públicos. 
Por outro lado, interino escolhido dentre pessoas que não pertencem ao quadro permanente da administração 
pública, deve ser remunerado de forma justa, mas compatível com os limites estabelecidos para a 
administração pública em geral, já que atua como preposto do Estado. 
6.3 Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos 
poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal; 
6.4 O valor da remuneração do interino também deverá ser lançado na folha de pagamento e no balancete 
mensal do serviço extrajudicial (cf. Anexo), a título de despesa ordinária para a continuidade da prestação do 
serviço; 
6.5. As despesas necessárias ao funcionamento do serviço extrajudicial, inclusive as pertinentes à folha de 
pagamento, serão igualmente lançadas no balancete mensal de prestação de contas; 
6.6. A partir da publicação desta decisão, a diferença entre as receitas e as despesas deverá ser recolhida, até 
o dia dez de cada mês, aos cofres públicos, sob a classificação Receitas do Serviço Público Judiciário, ou a 
fundo legalmente instituído para tal fim (art. 98, § 2º, da CF, c.c. o art. 9º da Lei n. 4.320/1964). 
6.7 Conforme estabelece o artigo 3º, § 4º, da Resolução n. 80 do Conselho Nacional de Justiça, aos interinos 
é defeso contratar novos prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou contratar 
novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, que possam onerar a renda da 
unidade vaga de modo continuado, sem a prévia autorização do respectivo tribunal a que estiver afeta a 
unidade do serviço. Todos os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga deverão ser objeto de 
projeto a ser encaminhado para a aprovação do respectivo tribunal de justiça.” 
Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/dje/djeletronico?visaoId=tjdf.djeletronico.comum.internet.apresentacao.VisaoDiarioEle
tronicoInternetPorData Consulta DJE por data: 12/07/2010 - p. 9 e ss. 
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responsáveis interinos das serventias extrajudiciais, considerados, de acordo com esse 

entendimento do Conselho Nacional de Justiça, como prepostos do Estado. 

Entretanto, a questão foi objeto também de apreciação e decisão pelo Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da tutela antecipada requerida pela ANOREG/GO, nos 

autos da Ação Cível Originária 2191-DF165, na qual o Ministro Gilmar Mendes indeferiu a 

tutela na Ação Originária, reportando-se aos mesmos fundamentos pelos quais havia 

cassado a liminar concedida nos autos de Mandado de Segurança (MS-MC-AgR) 

29.039166. 

No inicial deferimento da liminar do referido Mandado de Segurança 29.039, o 

Ministro Gilmar Mendes havia reconhecido que: 

O interino desempenhará as mesmas atribuições do titular, com a 

única diferença de o fazer em caráter provisório. Dessa forma, do 

ponto de vista remuneratório, a natureza jurídica do interino é 

similar à natureza jurídica do delegado titular, pois ambos realizam, 

materialmente, idênticas atividades concretas. Esta identidade de 

motivos determinantes faz incidir o mesmo regramento jurídico, 

vale dizer, artigo 28 da Lei n. 8.935/94. Aparentemente, inexiste 

fundamentação legal a embasar a submissão dos cartorários, ainda 

que temporários, ao teto salarial dos servidores públicos. 

No entanto, após a manifestação da União Federal, a qual requereu o indeferimento 

dos diversos pedidos de extensão dos efeitos da liminar concedida no aludido Mandado de 

Segurança 29.039, o Ministro Gilmar Mendes, considerou que havia, na situação fática dos 

interinos em nível nacional, um: “verdadeiro abuso na substituição sem concurso público 

de serventias extrajudiciais” e determinou a cassação da medida liminar, tendo em vista a 

violação à regra da abertura de concurso público para outorga das delegações das 

serventias vagas, no prazo máximo de seis meses a partir da vacância, estatuído no artigo 

236, §3º da Constituição Federal. 

Esse processo recebeu a manifestação do Procurador Geral da República, Rodrigo 

Janot Monteiro de Barros, em 12.06.2014, o qual opinou: “pela concessão da segurança, 

exclusivamente para que não seja aplicado ao interino da serventia extrajudicial o teto 

                                                           
165 STF – ACO 2191-DF – Apresentadas as alegações finais, o processo se encontra com o relator, para 
decisão, desde 30.05.2014 – Acesso em 15.11.2014. 
Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4442388 
166 STF - MS 29039 MC-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, julgado em 29.05.2013, publicado em DJe-
104 Divulg. 03.06.2013 Publ. 04.06.2013. 



62 
 

 

constitucional da remuneração dos servidores públicos.”167 Os autos encontram-se com o 

relator, Ministro Gilmar Mendes, desde 07.11.2014, para julgamento. 

Na pendência do julgamento dessas ações judiciais, sob a relatoria do Ministro 

Gilmar Mendes, ingressou para julgamento, na Primeira Turma, o Mandado de Segurança 

29.192, o qual foi julgado em 19.08.2014, tendo como relator o Ministro Dias Toffoli, no 

qual ficou consignada a natureza jurídica do responsável interino pelas serventias 

extrajudiciais, nos seguintes termos: 

O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de 

registro porque não preenche os requisitos para tanto. Age, em 

verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve 

submeter-se aos limites remuneratórios previstos para os agentes 

estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para 

os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 

8.935/94).168 

Dessa forma, encontra-se estabelecido o dissenso, dentro do próprio Supremo 

Tribunal Federal, a respeito da natureza jurídica do responsável interino pela serventia, 

tendo, por conseguinte, reflexos distintos e opostos, na seara da responsabilidade civil do 

próprio interino, bem como na responsabilidade extracontratual patrimonial do Estado, 

pelos correspondentes atos notariais e registrais, que ora se estuda. 

Diante desse quadro parece que dois caminhos se apresentam: 

1) Se prevalecer no Supremo Tribunal Federal a opinião do Ministro Gilmar 

Mendes, de que na interinidade a natureza jurídica da atividade desempenhada 

pelo interino é a mesma do titular, ou seja, de que ocorre delegação da atividade 

pública, para exercício em caráter privado, nos moldes do artigo 236 da 

Constituição Federal, e que a única diferença entre titular e interino seria o caráter 

de transitoriedade e precariedade com o qual esse último exerce a delegação, a 

consequência lógica será a de que a responsabilidade extracontratual do Estado 

pelos atos atribuíveis ao exercício privado da delegação dar-se-á somente de forma 

indireta, por ato de terceiro, tal como ocorre com o titular da delegação. 

                                                           
167 STF. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=29039&classe=MS-MC-
AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M – Manifestação da PGR. Acesso em 
15.11.2014. 
168 MS 29192, Relator: Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19.08.2014, Proc. Eletrônico DJe-
198 Divulg. 09.10.2014 Public. 10.10.2014. 
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2) Por outro lado, se prevalecer no Supremo Tribunal Federal a opinião do Ministro 

Dias Toffoli - no que foi acompanhado pelos Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, 

Rosa Weber e Roberto Barroso, em virtude da votação unânime na Primeira Turma 

– de que na interinidade não se opera a delegação e que, portanto o interino exerce 

a atividade como preposto do Poder Público, neste caso a consequência lógica será 

a de que o Estado responde diretamente pelos atos atribuíveis ao responsável 

interino pela serventia extrajudicial. 

 

2.3.3 DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA e INDIRETA DO ESTADO, 

RELACIONADA À ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL: 

 

De acordo com o que já foi exposto em subitem anterior deste trabalho, e com 

amparo na doutrina e jurisprudência, apresenta-se que notários e registradores detêm, no 

direito brasileiro, a condição de agentes públicos, em virtude do sistema de outorga de 

delegações. 

Ao partir dessa premissa, é possível dirigir-se ao exame ao disposto no artigo 37, 

§6º da Constituição Federal, a seguir copiado: 

§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. 

(destaques nossos) 

Pessoa jurídica de direito público, para os fins do §6º, do artigo 37, da Constituição 

Federal, na atividade notarial e registral apresenta-se na figura da autoridade delegante. 

 

2.3.3.1 DA DEFINIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

RESPONSÁVEL PELA DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E 

REGISTRAIS: 

 

A Lei Federal 8.935/94, que regulamentou o artigo 236 da Constituição Federal, faz 

remissões em seu texto, as quais fazem depreender que se trata o Poder Público delegante 

da atividade notarial e registral o Estado Membro ou do Distrito Federal. 

O artigo 37 da Lei 8.935/94 dispõe que: 
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Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, 

mencionados nos arts. 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, 

assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal...” 

(destaques nossos) 

Outras remissões são feitas nos artigos 52 e 53 da mesma Lei169. 

O Projeto de Lei nº 16, de 1994, o qual deu origem à Lei 8.935/94 foi objeto de 

veto presidencial com relação ao seu artigo 2º, o qual continha disposição expressa que: 

Art. 2º. Os serviços notariais e de registro são exercidos, em caráter 

privado, por delegação do Poder Judiciário do Estado-Membro e do 

Distrito Federal. 

O Presidente da República à época, Itamar Franco, promoveu o veto a esse artigo, 

fundamentando que: 

O art. 236 da Constituição Federal explicita que os serviços 

notariais e de registros são atendidos em caráter privado, por 

delegação do poder público não fazendo remissão a qualquer dos 

poderes. 

De sua vez, o §1º da mesma disposição constitucional explicita que 

a lei disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos seus 

notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a 

fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário, o que deixa 

implícito que a este poder não cabe a delegação, impondo-se o veto 

do dispositivo.170 

Com efeito, pelo que se pode extrair da justificativa do veto, este se dirigia somente 

à expressão “Poder Judiciário”, ocorre que, pela vedação ao veto parcial, com o qual 

poderia ser suprimida apenas uma expressão e modificada a intenção do legislativo em 

sentido oposto – com a retirada de um “não”, por exemplo – o Presidente da República 

viu-se obrigado a vetar integralmente este artigo. 

                                                           
169 Art. 52. Nas unidades federativas onde já existia lei estadual específica, em vigor na data de publicação 
desta lei, são competentes para a lavratura de instrumentos traslatícios de direitos reais, procurações, 
reconhecimento de firmas e autenticação de cópia reprográfica os serviços de Registro Civil das Pessoas 
Naturais. 
Art. 53. Nos Estados cujas organizações judiciárias, vigentes à época da publicação desta lei, assim previrem, 
continuam em vigor as determinações relativas à fixação da área territorial de atuação dos tabeliães de 
protesto de títulos, a quem os títulos serão distribuídos em obediência às respectivas zonas. 
170 Mensagem de veto 1034, de 18.11.1994, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8935-1994.pdf. Acesso 
em 13.11.2014. 
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Todavia, pela interpretação teleológica e sistemática da Lei 8.935/94, pode-se 

concluir pela delegação das atividades notariais e registrais pela Unidade da Federação, e 

não pela União ou pelos Municípios, como vem ocorrendo sistematicamente. 

Definida a pessoa jurídica de Direito Público responsável pela outorga, qual seja, o 

Estado ou o Distrito Federal, definida a condição do notário e registrador como agente 

público e definida a natureza da responsabilidade como indireta, ou por fato de terceiro, e 

objetiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo, passa-se ao exame do dano 

indenizável e da natureza da responsabilização, como solidária ou subsidiária em relação 

aos delegatários. 

 

2.3.3.2 DA DEFINIÇÃO DO DANO INDENIZÁVEL: 

 

Quanto ao dano indenizável tem-se por pressuposto que exista um dano, ou seja, 

que tenha havido, nas palavras de Sérgio CAVALIERI FILHO, a “consequência concreta, 

lesiva ao patrimônio econômico ou moral”171 de outrem. 

O jurista português António Menezes CORDEIRO, por sua vez, define o dano 

como a: “supressão ou diminuição de uma situação favorável, reconhecida ou protegida 

pelo Direito.”172 

Além da existência do dano, deve-se saber se esse dano é injusto, o que servirá de 

pressuposto para que seja indenizável. 

A esse respeito, Yussef Said CAHALI, ao tratar especificamente de 

responsabilidade do Estado, consigna que: 

No plano da responsabilidade objetiva do direito brasileiro, o dano 

ressarcível tanto resulta de um ato doloso ou culposo do agente 

público como, também, de ato que, embora não culposo ou 

revelador de falha da máquina administrativa ou do serviço, tenha-

se caracterizado como injusto para o particular, como lesivo ao seu 

direito subjetivo.173 

Anderson SCHREIBER, por seu turno, propõe que, para aferição do dano 

ressarcível, se deva efetuar uma autêntica “comparação entre o merecimento de tutela que 

                                                           
171 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit. p. 77. 
172 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português. Coimbra: Almedina, 2010. v. 2. t. 3. 
p. 511. 
173 CAHALI, Yussef Said. Op. cit. p. 66. 
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o ordenamento jurídico reserva, em concreto, aos interesses da vítima e do pretenso 

responsável.”174 

Esse procedimento também é o que defende o doutrinador italiano Cesare SALVI. 

Ensina SALVI que a configuração de um dano como injusto decorre de um procedimento 

valorativo, com duas fases, sendo a primeira a análise da tutela que o ordenamento presta 

ao interesse lesado, e, em seguida, a comparação com o interesse subjacente ao fato 

agressivo, à luz da concreta modalidade da lesão.175 176 

E define o mestre italiano, afirmando que ser injusto o dano que apresente a dúplice 

característica de ser non iure – proveniente de um fato que seja contrário ao qualificado no 

ordenamento jurídico e sem causa de justificação – e contra ius – produto de um fato que 

lese uma situação jurídica reconhecida e garantida no ordenamento.177 178 

Yussef Said CAHALI complementa essa ideia, ao afirmar que, para ser configurado 

como injusto e, portanto, indenizável: 

o dano deve ser anormal, excepcional, individualizado, que 

ultrapassa, por sua natureza e expressividade, os incômodos e 

sacrifícios toleráveis ou exigíveis em razão do interesse comum da 

vida em sociedade. 

Pois, só assim qualifica-se como dano injusto, na medida em que 

‘rompe o princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais’.179 

Com base em todos esses ensinamentos, pode-se concluir que o dano indenizável 

pelo Estado é o dano injusto, configurado este como o sofrido por alguém que, pela ordem 

jurídica vigente, assim não deveria tê-lo sofrido, ou que não deveria suportar o prejuízo 

que lhe foi ocasionado por conduta, culposa ou dolosa, de alguém, ou mesmo por fato da 

vida. 

Neste ponto, para a configuração do dano como injusto, entende-se que o Direito 

deva olhar menos para quem supostamente deu causa ao dano e mais para a vítima. 

                                                           
174 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 163. 
175 “In primo luogo, la qualificazione di ingiustizia, per le ragioni che si sono viste, richiede generalmente 
una duplice operazione valulativa: anzitutto, l'accertamento della rilevanza aquiliana dell´interesse leso, in sé 
considerato; poi, la comparazione con l´interesse sottostante al fatto aggressivo, alla luce delle concrete 
modalità della lesione.” 
176 SALVI, Cesare. Trattato di Diritto Privato: La responsabilità civile. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2005. p. 86.  
177 “è ingiusto il danno che presenti la duplice caratteristica di essere non iure (ossia - proveniente da un fatto 
che non sia altrimenti qualificato dall´ordinamento giuridico – ovvero – in assenza di cause di giustificazione 
-) e contra ius (ossia – prodotto da un fatto che leda una situazione giuridica riconosciuta e garantita 
dall´ordinamento-).” 
178 SALVI, Cesare. Op. cit. p. 87.  
179 CAHALI, Yussef Said. Op. cit. p. 67. 
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Deve-se perquirir se é conforme ao ordenamento que a vítima deva suportar o 

prejuízo, ou se existe alguém que por ele deva arcar, ainda que seja o Estado; com base no 

princípio da igualdade e da repartição para toda a sociedade, dos prejuízos injustamente 

sofridos por um particular; princípio do qual emana a teoria do risco administrativo, a qual 

vê o Estado como um ente que engloba a sociedade como um todo. 

 

2.3.3.3 DA CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO COMO 

INDIRETA E SUBSIDIÁRIA, PELOS ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO PRIVADO 

DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS: 

 

Examinada a questão do dano indenizável, passa-se ao estudo da responsabilidade 

objetiva e indireta do Estado, por atos praticados por notários e registradores na condição 

de agentes públicos e se esta se dá de forma solidária ou subsidiariamente. 

Ao partir dos pressupostos que notários e registradores são agentes públicos; que o 

próprio texto constitucional estabeleceu uma responsabilidade direta do notário e do 

registrador, por ato próprio, nos termos do artigo 236, da Constituição Federal, e 

considerando que o artigo 37, §6º, da Carta Magna dispõe que a Pessoa Jurídica de Direito 

Público responderá pelos prejuízos que seus agentes, nesta condição causarem a terceiros, 

pode-se concluir que a responsabilidade do Estado, pelos prejuízos acarretados por atos 

notariais e registrais, será indireta, e não direta, diferentemente do que ocorre com os 

demais agentes públicos, notadamente com os servidores públicos. 

Por conviverem na Carta Magna, duas responsabilidades, uma direta de notários e 

registradores e outra indireta do Estado, com relação aos atos relativos ao exercício 

privado da atividade notarial e registral, entende-se que a responsabilidade do Estado, 

nestes casos, deva ser subsidiária à dos notários e registradores. 

Nesse sentido Hely Lopes MEIRELLES, ao tratar dos agentes delegados, condição 

na qual classifica notários e registradores, aponta que: “sobre a conduta desses agentes, 

entendemos que o estado tem responsabilidade subsidiária pelos seus atos funcionais 

lesivos aos usuários ou terceiros” 180 

E prossegue MEIRELES, afirmando que: “a responsabilidade do delegante não é 

conjunta nem solidária com o delegado; é subsidiária, ou seja, supletiva da do causador do 

                                                           
180 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. p. 83. 
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dano na execução da delegação, se este se revelar incapaz de satisfazer a indenização 

devida”181. 

Da mesma opinião compartilha Sérgio CAVALIERI FILHO, o qual, ao tratar 

especificamente de notários e registradores, afirma que : 

Se este (notário e registrador) aufere todas as vantagens 

econômicas da atividade delegada; se a exerce através dos 

prepostos que escolheu, sob o regime de Direito Privado; se tem a 

delegação de forma vitalícia (até a morte), nada mais justo e 

jurídico que a ele se atribua o ônus. Quem tem os bônus há de ter 

os ônus. O Estado só pode ser responsabilizado subsidiariamente, 

na hipótese de insolvência do delegado; nunca direta nem 

solidariamente, tal como no caso dos prestadores de serviços 

públicos.182 

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, fez constar 

de seu voto no julgamento do Recurso Especial 1.087.862-AM183, proferido em julgamento 

da Segunda Turma, em 02.02.2010, o seguinte raciocínio: 

[...] 3. A Lei n. 8935/94, editada para atender ao comando 

constitucional do§ 1º, do art. 236, reforça essa orientação. A 

redação do art. 22 desse diploma normativo é clara ao atribuir a 

responsabilidade civil a título principal para os notários e oficiais 

de registro. 

4. Por isso, eventual responsabilidade civil do Estado-membro seria 

objetiva sim, mas meramente subsidiária, ou seja, em casos tais 

que aqueles agentes não tenham força econômica para suportar os 

valores arbitrados a título de indenização por ato cometido em 

razão da delegação. 

Referido julgado veio a servir de paradigma para outras decisões posteriores da 

Segunda Turma do STJ sobre a mesma matéria184, admitindo a responsabilidade 

subsidiária do Estado, por atos das serventias notariais e de registro não oficializadas. 

                                                           
181 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. p. 83. 
182 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit. p. 278. 
183 STJ. REsp 1087862/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02.02.2010, DJe 
19.05.2010. 
184 STJ. REsp 1163652/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01.06.2010, DJe 
01.07.2010; AgRg no AgRg no AREsp 273.876/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 14.05.2013, DJe 24.05.2013. 
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Todavia, a par da responsabilidade subsidiária fixada, é de se examinar a questão 

da legitimidade do Estado, para figurar diretamente no polo passivo de eventual ação de 

indenização, sem a presença do titular da delegação, ou se seria o caso de litisconsórcio 

passivo necessário, ou mesmo facultativo. 

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou seu entendimento no 

sentido de não ser possível ao prejudicado promover ação direta e unicamente contra o 

Estado, com fundamento na responsabilidade indireta e subsidiária por atos notariais 

praticados pelos notários e registradores sujeitos ao regime de outorga de delegações 

previsto no artigo 236 da Constituição Federal. 

Do voto do Ministro Herman Benjamin, no julgamento do Recurso Especial 

1.087.862-AM, já mencionado anteriormente, extraem-se os seguintes trechos: 

Ou seja, tanto por se tratar de serviço delegado, como pela norma 

legal em comento, não há como imputar eventual responsabilidade 

pelos serviços notariais e registrais diretamente ao Estado. Ainda 

que objetiva, ele somente responde de forma subsidiária ao 

delegatário. 

[...] 

Na hipótese, embora o dano tenha decorrido de atividade notarial 

delegada, a Ação Ordinária foi ajuizada diretamente contra o 

Estado do Amazonas, estando patente, portanto, a sua ilegitimidade 

passiva ad causam. Diante do exposto, dou provimento ao Recurso 

Especial.185 

Ressalte-se, que, no referido julgamento, inicialmente a opinião do Ministro 

Herman Benjamin era distinta, no sentido do desprovimento do Recurso Especial, 

afirmando que o Estado responderia objetivamente pelos danos causados pelo titular da 

serventia extrajudicial. 

Mas, após a apresentação do voto-vista divergente, da lavra do Ministro Mauro 

Campbell, o Ministro relator mudou seu voto. 

Do aludido voto do Ministro Mauro Campbell, pode-se copiar o seguinte trecho: 

A meu entender, a Lei n. 8935/94 é clara ao atribuir a 

responsabilidade civil a título principal para os notários e oficiais 

de registro. Por isso, eventual responsabilidade civil do Estado-

                                                           
185 STJ. REsp 1087862/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02.02.2010, DJe 
19.05.2010, v.u. 
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membro seria objetiva sim, mas meramente subsidiária, ou seja, 

em casos tais que aqueles agentes não tenham força econômica 

para suportar os valores arbitrados a título de indenização por ato 

cometido em razão da delegação. 

Esta posição vem a conciliar o que dispõe o artigo 236 § 1º da Constituição Federal, 

de que a lei disciplinará a responsabilidade civil dos notários e registradores (o que 

pressupõe a responsabilidade direta e principal do próprio agente delegado); e o que 

dispõe o artigo 37, § 6º, da Carta Magna, no sentido de que a Pessoa Jurídica de Direito 

Público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 

Referido entendimento se apresenta, também, como elemento de economia 

processual, eis que poderão ser discutidas, na ação proposta em face do delegatário, as 

questões principais da demanda, a saber: (i) se o notário ou registrador é ou não parte 

legítima para figurar na ação; (ii) se a responsabilidade é direta, ou indireta subsidiária, do 

Estado; (iii) se há responsabilidade objetiva ou subjetiva do delegatário na espécie; (iv) se 

há o nexo causal entre a conduta do notário ou registrador e o resultado verificado; (v) se 

estava presente alguma circunstância atenuante, como risco ou culpa concorrente da vítima 

etc. 

Em sendo o caso realmente de responsabilidade indireta subsidiária do Estado, 

restaria somente a questão patrimonial do delegatário a ser resolvida. Restaria saber 

somente se as forças econômicas deste agente seriam ou não suficientes para arcar com os 

prejuízos, quanto seria o remanescente que o Estado deveria efetivamente pagar e, em sede 

de execução, a sub-rogação do Estado no valor do crédito remanescente, para voltar-se 

contra o delegatário, a fim de obter seu ressarcimento. 

Esta responsabilidade do Estado, objetiva, indireta, e subsidiária, dentro da 

classificação proposta por Álvaro Villaça AZEVEDO pode ser classificada como 

responsabilidade civil extracontratual objetiva impura, em virtude do direito de regresso 

que terá o Estado, para se voltar contra o notário ou registrador insolvente. 

Pois, como afirma Álvaro Villaça AZEVEDO: “há duas categorias de 

responsabilidade com fundamento na teoria do risco: pura e impura.”186 

E, com relação à impura, define AZEVEDO que: “a impura tem, sempre, como 

substrato, a culpa de terceiro, que está vinculado à atividade do indenizador.”187 

                                                           
186 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. Curso de Direito Civil. 
12. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 250. 
187 Idem, ibidem. p. 250. 
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Diante do exposto e com apoio no atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, pode-se afirmar que o notário ou registrador titular da delegação deverá 

necessariamente figurar do polo passivo da demanda proposta. 

E que ficará como opção do autor propor, ou não, a ação também contra o Estado 

delegante, em litisconsórcio facultativo, em virtude da responsabilidade objetiva 

subsidiária do ente público. 

 

2.3.3.4 DA CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO COMO 

INDIRETA E SOLIDÁRIA, PELOS ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO PRIVADO 

DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS: 

 

Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda ser a Responsabilidade do Estado 

subsidiária à do notário, se encontra, na doutrina e na jurisprudência, respeitável opinião 

de que o fato de o artigo 236, §1º, da Constituição Federal, ter estatuído a responsabilidade 

direta da pessoa física dos notários e registradores, não retira a característica de autonomia, 

da responsabilidade indireta e objetiva do Estado, instituída pelo artigo 37, §6º, da 

Constituição Federal. 

Ou seja, não é porque o artigo 236, §1º, da Constituição Federal, criou uma exceção 

à regra prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, de que não se demanda 

diretamente o agente público, mas sim a Pessoa Jurídica de Direito Público, que se 

instituiu aí uma relação de subsidiariedade. 

Para os que partilham desse entendimento, coexistem as duas responsabilidades, de 

forma autônoma e solidária. Assim sendo, o autor pode demandar ou somente o notário ou 

registrador, somente o Estado, ou ambos. 

A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 

unanimidade, em julgamento do qual foi relator o Des. José Luiz Gavião de Almeida, 

entendeu que: 

Assim, de acordo com o disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal, o Estado deve responder pelos atos dos 

notários que venham trazer prejuízos a terceiros. 

O agravo, portanto, não pode ser acolhido, pois a responsabilidade, 

na hipótese, é solidária do Estado e do notário, podendo a vítima 
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ingressar com a ação contra o Estado, contra o notário ou contra 

ambos.188 

 

2.4 DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 842.846 - 

SANTA CATARINA, RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EM 06.11.2014: 

 

O Recurso Extraordinário 842.846-SC, em trâmite perante o Supremo Tribunal 

Federal versa sobre ação indenizatória proposta direta e unicamente contra o Estado de 

Santa Catarina, cujo prejuízo teria sido causado por ato praticado por Oficial de Registro 

Civil das Pessoas Naturais sujeito ao regime do artigo 236, da Constituição Federal. 

No julgamento da Repercussão Geral189, o Relator Ministro Luiz Fux, consignou 

que: 

O thema decidendum versado nos autos diz respeito, em síntese, a 

saber qual a extensão da responsabilidade civil dos tabeliães e 

oficiais de registro por danos causados a terceiros no exercício de 

suas funções: se direta ou subsidiária, e se subjetiva ou subjetiva. É 

salutar que se pacifique, no âmbito desta Corte, a controvérsia 

sobre qual a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados 

pelos seus delegatários. 

Com efeito, é preciso definir, à luz dos arts. 37, § 6º, e 236 da 

CRFB/88, qual o tipo de responsabilidade civil que rege a atuação 

dos tabeliães e notários (se objetiva ou subjetiva), além de saber se 

o Estado membro aos quais estes agentes se acham vinculados deve 

responder em caráter primário, solidário ou subsidiário em relação 

aos delegatários. 

                                                           
188 TJSP – 3ª Câmara de Direito Público - Apelação -nº 003060-36.201.8.26.053 - São Paulo – Rel. Des. José 
Luiz Gavião de Almeida, v.u., j. 02.04.2013, p. 08.04.2013. 
189 EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL. OMISSÕES 
E ATOS DANOSAS 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 ) 
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O Ministro Luiz Fux, justificou o reconhecimento da repercussão geral ao afirmar 

que: “o tema constitucional versado nestes autos é questão relevante do ponto de vista 

econômico, político, social e jurídico, e ultrapassa os interesses subjetivos da causa.” 

No mesmo julgamento, o Ministro Marco Aurélio Melo, por sua vez, admitiu a 

repercussão geral e aduziu que: 

Deve-se definir, sob o ângulo do artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal, o âmbito subjetivo da responsabilidade. Na situação 

concreta, há serviço de registro implementado a partir do disposto 

no artigo 236 da Carta da República e da Lei nº 8.935/94. Cumpre 

esclarecer a extensão da responsabilidade do Estado, ou seja, se é 

direta, com o direito de regresso, ou se responde unicamente no 

caso de insuficiência econômico-financeira do delegatário do 

serviço. 

Como mencionado, a ação foi proposta unicamente em face do Estado de Santa 

Catarina, não tendo sido admitida a denunciação da lide ao registrador responsável pela 

suposta falha. 

Dessa forma, não se discutia, originalmente, nos autos, a responsabilidade civil do 

registrador, propriamente dita, mas sim a responsabilidade extracontratual patrimonial do 

Estado por atos de registro. 

Em virtude do que foi tratado no processo, a delimitação da repercussão geral 

proposta pelo Ministro Marco Aurélio parece ser mais adequada, pois foi discutida na ação 

em testilha, somente: a “extensão da responsabilidade do Estado”, “se é direta, com o 

direito de regresso”, ou se o Estado “responde unicamente no caso de insuficiência 

econômico-financeira do delegatário do serviço”, de forma indireta e subsidiária, portanto. 

Não foi discutida a questão da responsabilidade civil do notário e do registrador, 

por seus próprios atos, ou de seus prepostos, se esta iria ter a natureza objetiva, ou se 

dependeria do elemento subjetivo, visto que o registrador em questão não foi parte no 

processo. 

Em caso de o Supremo Tribunal Federal vir a adotar a mesma opinião jurídica da 

Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, a resposta à questão proposta será que o 

notário ou registrador deverá, obrigatoriamente, integrar o polo passivo da demanda, na 

qualidade de principal obrigado, por força da responsabilidade direta prevista no artigo 

236, §1º, da Constituição Federal; e que o Estado integraria a demanda apenas como 
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responsável indireto e subsidiário, por força do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, 

sendo, neste caso, a pessoa jurídica de direito público respondendo por ato de seu agente. 

Isto porque a referida Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça tem 

reconhecido: 

i) “a responsabilidade subsidiária entre o Estado e o titular de serventia 

extrajudicial”190; 

ii) “que o exercício de atividade notarial delegada (art. 236, § 1º, da CF/88) 

deve se dar por conta e risco do delegatário, de modo que é do notário a 

responsabilidade objetiva por danos resultantes dessa atividade delegada (art. 

22 da Lei 8.935/1994), cabendo ao Estado apenas a responsabilidade 

subsidiária.”191; e 

iii) que, em virtude “da responsabilidade dos notários e oficiais de registro 

por danos causados a terceiros”, não se permite “a interpretação de que há 

responsabilidade pura do ente estatal”192 

  

                                                           
190 AgRg nos EDcl no REsp 1195489/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014. 
191 AgRg no AREsp 474.524/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
06/05/2014, DJe 18/06/2014. 
192 “A jurisprudência mais recente desta Corte foi firmada no sentido da responsabilidade dos notários e 
oficiais de registro por danos causados a terceiros, não permitindo a interpretação de que há responsabilidade 
pura do ente estatal.” 
AgRg no AgRg no AREsp 273.876/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013 
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3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOTÁRIO E DO 

REGISTRADOR: 

 

Estudadas as hipóteses de responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado 

pelos atos notariais e de registro, cabe agora partir para o estudo da responsabilidade 

própria, da pessoa do notário e do registrador, por danos injustos causados a terceiros, no 

exercício de suas atividades, decorrentes da outorga da delegação e do efetivo exercício 

das atividades notariais e de registro. 

 

3.1 DA INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS A RESPEITO 

DA RESPONSABILIDADE DO NOTÁRIO E DO REGISTRADOR: 

 

Com relação às atividades notariais e de registro, dois dispositivos constitucionais 

se apresentam para a correta definição dos limites da responsabilidade civil própria do 

notário e do registrador. São eles os artigos 37, § 6º e o artigo 236 caput e § 1º da 

Constituição Federal. 

Dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição Federal que: 

§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. 

(destaques nossos) 

E, o artigo 236, caput e § 1º, da Magna Carta, que: 

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. (destaques nossos) 

 

3.1.1 DA RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIOS E PERMISSIONÁRIOS DO 

SERVIÇO PÚBLICO E SUA DISTINÇÃO DA SITUAÇÃO DO NOTÁRIO E DO 

REGISTRADOR: 
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Com relação às pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, o 

mesmo artigo 37 da Constituição Federal, do qual já se transcreveu acima o §6º, em seu 

inciso XXI dispõe que: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 

a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 

de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 

termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. (destaques nossos) 

E, também sobre esses concessionários e permissionários dos serviços públicos, o 

artigo 175 da Constituição Federal dispõe que: 

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

ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 

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

prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 

rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. (destaques nossos) 

Diante dos dispositivos acima transcritos, parece plenamente aplicável e compatível 

com o regime previsto constitucionalmente de permissões e concessões do serviço a 

particulares, a responsabilidade objetiva direta prevista no artigo 37, § 6º, a pessoas 

jurídicas permissionárias e concessionárias do serviço público. 

Sobre a responsabilidade estatuída no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, 

Odete MEDAUAR ressalta que: 

O preceito estabeleceu duas relações de responsabilidade: a) a do 

poder público e seus delegados na prestação de serviços públicos 

perante a vítima do dano, de caráter objetivo, baseada no nexo 
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causal; b) a do agente causador do dano, perante a Administração 

ou empregador, de caráter subjetivo, calcada no dolo ou culpa.193 

Prossegue MEDAUAR, asseverando que:  

a) União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Administração 

direta e autarquias são as pessoas jurídicas de direito público 

abrangidas pela responsabilidade objetiva. 

No tocante às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 

serviços públicos, podem estar ou não inseridas na 

Administração.194 

E ensina que: 

Para que se enquadrem no referido §6º deve-se verificar se prestam 

serviços públicos, o que nem sempre se revela fácil. As 

dificuldades surgem sobretudo em virtude da existência de uma 

concepção ampla e restrita de serviço público e em virtude do 

contraponto entre serviço público e atividade econômica quanto à 

atuação das empresas públicas e sociedades de economia mista.195 

Com relação às pessoas jurídicas de direito privado, assinala MEDAUAR que: 

No tocante às pessoas jurídicas de direito privado não inseridas na 

Administração, deve-se distinguir, de um lado as concessionárias, 

permissionárias de serviço público e detentoras de autorização de 

serviço e de outro as que mantêm, com a Administração, contrato 

de prestação de serviço ou de obra pública. No primeiro caso, sem 

dúvida, incide sobre tais entidades a responsabilização objetiva nas 

atividades vinculadas ao serviço público prestado, ficando sob a 

égide do direito privado os danos advindos de outras atividades; 

vem se admitindo a responsabilidade solidária da Administração 

por má escolha do particular prestador de serviço, por ausência e 

falha na fiscalização, desde que se comprove o nexo causal entre 

essa conduta e o dano. 

As pessoas jurídicas de direito privado que celebraram com a 

Administração contrato de prestação de serviços públicos, por 

                                                           
193 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2002. p. 
446. 
194 Idem, ibidem. p. 446. 
195 Idem, ibidem. p. 447. 
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exemplo: coleta de lixo, limpeza de ruas, também se regem, nessas 

atividades, pela responsabilidade objetiva, com solidariedade da 

Administração, se comprovada a negligência desta na fiscalização 

do contrato ou na escolha do contratado.196 

Deve-se entender e ficar aqui assentado que concessão e permissão dos serviços 

públicos afiguram-se como hipóteses de descentralização por colaboração e ocorrem, 

conforme ensina Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, da seguinte forma: 

Descentralização por colaboração é a que se verifica quando, por 

meio de contrato ou ato administrativo unilateral, se transfere a 

execução de determinado serviço público a pessoa jurídica de 

direito privado, previamente existente, conservando o Poder 

Público a titularidade do serviço.197 (destaques do original) 

A descentralização por colaboração é feita por contrato ou ato 

unilateral, pelo qual se atribui a uma pessoa de direito privado a 

execução de serviço público, conservando o Poder Público a sua 

titularidade.198 (destaques do original) 

Os principais aspectos distintivos da situação de concessionários e permissionários, 

em comparação à situação de notários e registradores, que se observam, a partir do texto 

constitucional, são: (i) o objeto serviço público (CF, arts. 37, XXI e 175 caput); (ii) a 

exigência de processo de licitação (CF, arts. 37, XXI e 175 caput); (iii) o regime de 

concessão ou permissão (CF, art. 175 caput); (iv) a possibilidade de execução direta do 

serviço público pelo ente estatal (CF, art. 175 caput) ; (v) a transferência da execução do 

serviço público a empresa (CF, art. 175, inciso I); (vi) o caráter contratual do negócio (CF, 

art. 175, inciso I); e (vii) a remuneração por tarifa (CF, art. 175, inciso III). 

Notários e registradores diferenciam-se de permissionários e concessionários do 

serviço público porque: (i) conforme será visto a seguir, há divergência se a atividade 

notarial e registral pode ser considerada serviço público, nos estritos termos de que trata a 

Constituição Federal; (ii) a outorga da delegação notarial e registral não se dá por licitação, 

mas sim por concurso público de provas e títulos; (iii) não há concessão ou permissão das 

atividades notariais e registrais; (iv) não é possível a execução direta da atividade notarial 

e registral pelo ente estatal no regime estatuído pelo artigo 236 da Constituição Federal; (v) 

                                                           
196 MEDAUAR, Odete. Op. cit. p. 447. 
197 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 414. 
198 Idem, ibidem. p. 414. 
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não se transfere a atividade notarial e registral a empresa, mas se outorga a delegação 

notarial e de registro a pessoa física; (vi) a relação do notário e registrador, com relação ao 

ente estatal delegante, não é contratual, mas sim de submissão legal do delegatário; (vii) a 

remuneração do delegatário não por tarifa, mas por emolumentos fixados por Lei, com a 

natureza tributária de taxa. 

Com base nesses motivos e razões distintivas, é de se concluir que a natureza 

jurídica de notários e registradores é diferente daquela de concessionários e 

permissionários do serviço público e que, portanto, suas responsabilidades também 

deverão ser, obedecendo a outros critérios, que serão estudados a seguir e que não são os 

mesmos utilizados para permissionários e concessionários do serviço público. 

 

3.1.2 DO NÃO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE 

REGISTRO COMO SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA OS FINS DO ARTIGO 37, § 6º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 

Com relação à noção de serviço público, Celso Antônio Bandeira de MELLO 

ensina que: 

a atividade estatal denominada serviço público é a prestação 

consistente no oferecimento, aos administrados em geral, de 

utilidades ou comodidades materiais (como água, luz, gás, 

telefone, transporte coletivo etc.) singularmente fruíveis pelos 

administrados que o Estado assume como próprias, por serem 

reputadas imprescindíveis, necessárias ou apenas correspondentes a 

conveniências básicas da Sociedade, em dado tempo histórico. 

Aliás, é por isto que as presta sob regime de Direito Público, 

diretamente ou através de alguém por ele qualificado para tanto.199 

E Bandeira de MELLO prossegue em seu raciocínio, explicando, ainda, que: 

se a expressão serviço público tivesse amplitude tão lata que 

abrangesse atividade material e jurídica assumida pelo Estado 

como pertinente a si próprio, a noção de serviço público perderia 

seu préstimo, pois abarcaria realidades muito distintas entre si, 

coincidindo, afinal, com o conjunto de atividades do Estado, sem 

                                                           
199 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros. 2013. p. 690. 
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estremá-las com base nas características de cada qual e nas 

particularidades dos respectivos regimes jurídicos. Em suma: 

haveria mera superposição da noção de serviço público à noção de 

atividade pública, nada agregando de particularizador dela. Por 

abranger objetos muito díspares, seria, então imprestável para isolar 

um conjunto homogêneo de princípios e normas.200 

Dessa forma, tendo por base o conceito de serviço público apresentado por Celso 

Antônio BANDEIRA DE MELLO, o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal seria 

aplicável tão somente às utilidades materiais e não às atividades jurídicas, as quais se dão 

em um âmbito diverso, dentro do conjunto da atividade estatal. 

Maria Sylvia ZANELLA DI PIETRO, por sua vez, define serviço público como: 

toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 

diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 

satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime 

jurídico total ou parcialmente público.201 

E prossegue, afirmando que: 

O serviço público é sempre incumbência do Estado, conforme está 

expresso, aliás, no artigo 175 da Constituição Federal, e sempre 

depende do Poder Público: 

1. a sua criação é feita por lei e corresponde a uma opção do 

Estado; este assume a execução de determinada atividade que, por 

sua importância para a coletividade, parece não ser conveniente 

ficar dependendo da iniciativa privada; 

2. a sua gestão também incumbe ao Estado, que pode fazê-lo 

diretamente (por meio dos órgãos que compõem a Administração 

Pública centralizada da União, Estados e Municípios) ou 

indiretamente, por meio de concessão ou permissão, ou de pessoas 

jurídicas criadas pelo Estado com essa finalidade.202 

Desse segundo elemento subjetivo, apresentado por Maria Sylvia DI PIETRO, 

pode-se distinguir o serviço público das atividades notariais e registrais no sentido que, 

por força do artigo 236 da Constituição Federal, o Estado não pode exercer diretamente a 

                                                           
200 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit. p. 691. 
201 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 102. 
202 Idem, ibidem. p. 102. 
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atividade notarial e registral, cuja outorga ao particular, aprovado em concurso público, é 

obrigatória, para exercício em caráter privado. 

Outra distinção consiste-se no fato de que a outorga não se dá por permissão ou 

concessão, instrumentos previstos constitucionalmente para o trespasse do serviço público 

ao particular, mas sim por concurso público de provas e títulos, a teor do contido no artigo 

236, § 3º, da Constituição Federal. 

Luís Paulo Aliende RIBEIRO, por sua vez, ao tratar especificamente da atividade 

notarial e registral, aponta que o enquadramento da atividade notarial como serviço público 

encontra divergência na doutrina e na jurisprudência, ao afirmar que: “discute-se, embora 

não haja divergência na doutrina e na jurisprudência com relação à natureza de função 

pública da atividade notarial e de registros, quanto à sua caracterização como serviço 

público.”203 

Essa distinção das funções notariais e registrais, como atividades jurídicas e não 

como utilidades materiais, encontra embasamento na própria natureza da atividade notarial 

e registral, a qual se fundamenta na atribuição da fé pública aos negócios e atos jurídicos 

dos particulares e não na prestação de uma utilidade material fruível pelo usuário. 

A respeito da aludida distinção, afirma Luís Paulo Aliende RIBEIRO, que: 

apresenta-se, pois, uma primeira distinção entre a natureza pública 

das funções notariais e de registro – entendidas estas como a 

atividade peculiar e jurídica (não-material, como exigido para os 

que adotam conceito restrito de serviço público) de atribuição da fé 

pública aos atos e interesses particulares, como ofício e função 

pública atribuída a profissionais oficiais com independência 

jurídica – e o caráter privado do seu exercício.204 

E conclui Aliende RIBEIRO aduzindo que: 

os serviços notariais e de registro têm por objeto atividade jurídica, 

e não material, razão pela qual não se incluem em definições mais 

restritas de serviço público, o que não afeta o pacífico 

reconhecimento de que se trata de função pública.205 

                                                           
203 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva. 
2009. p. 49. 
204 Idem, ibidem. p. 47. 
205 Idem, ibidem. p. 49. 
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Entretanto, Aliende RIBEIRO206 adota para si uma noção mais ampla de serviço 

público, com fundamento em Edmir Netto de Araújo, abarcando também as atividades 

jurídicas - dentre as quais estão as notariais e registrais -, dentro desse conceito mais amplo 

de serviço público. 

O Ministro Carlos Ayres Britto, em seu voto no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3643-2-RJ, pelo Tribunal Pleno, do Supremo Tribunal Federal, 

ocorrido em 08.11.2006207, definiu a natureza jurídica e a situação de notários e 

registradores, de acordo com a sistemática instituída pelo Constituinte de 1988. 

Do referido voto, extrai-se, primeiramente, que os serviços notariais e registrais não 

são serviços públicos, eis que, conforme afirma o Ministro Carlos Ayres Britto, com o 

sistema constitucional vigente: 

[...] as atividades em foco deixaram de figurar no rol dos serviços 

públicos que são próprios da União (incisos XI e XII do art. 21, 

especificamente). Como também não foram listadas enquanto 

competência material dos Estados, ou dos Municípios (arts. 25 e 

30, respectivamente). Nada obstante, é a Constituição mesma que 

vai tratar do tema já no seu derradeiro título permanente (o de 

número IX), sob a denominação de ‘DISPOSIÇÕES 

GERAIS’[...]208 

E, após transcrever o inteiro teor do artigo 236 da Constituição Federal, e seus 

respectivos parágrafos, e o artigo 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

que trata das serventias oficializadas, o Ministro Carlos Ayres Britto faz a distinção entre 

serviços notariais e de registro, regidos de acordo com os ditames do artigo 236 da Magna 

Carta, e correspondentes parágrafos, e o regime constitucional dos serviços públicos, 

previstos no artigo 175 da Constituição de 1988, nos seguintes termos: 

Pois bem, daqui se infere que, tirante os serviços notariais e de 

registro já oficializados até o dia 5 de outubro de 1988, todos os 

outros têm o seu regime jurídico fixado pela parte permanente da 

Constituição Federal. Mais precisamente, os demais serviços 

notariais e de registro têm o seu regime jurídico centralmente 

estabelecido pelo art. 236 da Lei Republicana. Um regime que 

                                                           
206 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Op. cit. p. 50. 
207 STF - ADI 3643, Relator: Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 08.11.2006, DJ 16.02.2007. RTJ 
v. 202 p. 108. 
208 Idem, ibidem. p. 110. 
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melhor se delineia pela comparação inicial com o regime 

igualmente constitucional dos serviços públicos, versados estes, 

basicamente, no art. 175 da Lei Maior.209 

E o Ministro Carlos Ayres Britto passa, então, a definir a natureza jurídica da 

atividade notarial e registral sob seis parâmetros, os quais ora se transcrevem, devido à 

sua importância para a compreensão do tema: 

Por isso que, do confronto entre as duas categorias de atividades 

públicas, temos para nós que os traços principais dos serviços 

notariais e de registro sejam os seguintes: 

I - serviços notariais e de registro são atividades próprias do Poder 

Público, pela clara razão de que, se não o fossem, nenhum sentido 

haveria para a remissão que a Lei Maior expressamente faz ao 

instituto da delegação a pessoas privadas. É dizer: trata-se de 

atividades de senhorio público, por certo, porém obrigatoriamente 

exercidas em caráter privado (CF, art. 236, caput). Não 

facultativamente, como se dá, agora sim, com a prestação dos 

serviços públicos, desde que a opção pela via privada (que é uma 

via indireta) se dê por força de lei de cada pessoa federada que 

titularize tais atividades “registrais”; 

II - cuida-se de atividades jurídicas do Estado, e não simplesmente 

de atividades materiais, cuja prestação é traspassada para os 

particulares mediante delegação (já foi assinalado). Não por 

conduto dos mecanismos da concessão ou da permissão, normados 

pelo caput do art. 175 da Constituição como instrumentos 

contratuais de privatização do exercício dessa atividade material 

(não jurídica) em que se constituem os serviços públicos; 

III - a delegação que lhes timbra a funcionalidade não se traduz, 

por nenhuma forma, em cláusulas contratuais. Ao revés, exprime-

se em estatuições unilateralmente ditadas pelo Estado, valendo-se 

este de comandos veiculados por leis e respectivos atos 

regulamentares. Mais ainda, trata-se de delegação que somente 

pode recair sobre pessoa natural, e não sobre uma “empresa” ou 
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pessoa mercantil, visto que de empresa ou pessoa mercantil é que 

versa a Magna Carta Federal em tema de concessão ou permissão 

de serviço público; 

IV - para se tornar delegatária do Poder Público, tal pessoa natural 

há de ganhar habilitação em concurso público de provas e títulos. 

Não por adjudicação em processo licitatório, regrado pela 

Constituição como antecedente necessário do contrato de 

concessão ou de permissão para o desempenho de serviço público; 

V - está-se a lidar com atividades estatais cujo exercício privado jaz 

sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário, e não sob órgão ou 

entidade do Poder Executivo, sabido que por órgão ou entidade do 

Poder Executivo é que se dá a imediata fiscalização das empresas 

concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. 

Reversamente, por órgãos do Poder Judiciário é que se marca a 

presença do Estado para conferir certeza e liquidez jurídica às 

relações interpartes, com esta conhecida diferença: o modo usual de 

atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da contenciosidade, 

enquanto o invariável modo de atuação das serventias extraforenses 

não adentra essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos de 

direito; 

VI - enfim, as atividades notariais e de registro não se inscrevem no 

âmbito das remuneráveis por “tarifa” ou “preço público”, mas no 

círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos, 

jungidos estes a normas gerais que se editam por lei 

necessariamente federal. Características de todo destoantes, repise-

se, daquelas que são inerentes ao regime dos serviços públicos.210 

Em resumo, desses seis tópicos ressaltados pelo Ministro Carlos Ayres Britto, sobre 

o sistema constitucional que rege a atividade notarial e registral pode-se concluir o 

seguinte: (i) a atividade é pública, mas seu exercício é privado, sendo esse exercício 

obrigatoriamente privado, não sendo facultado ao ente estatal exercê-lo diretamente, 

diferentemente do que ocorre com o regime dos serviços públicos; (ii) a atividade é 

jurídica e não material e se revela sob a atribuição da fé pública, enquanto instituto 

                                                           
210 STF - ADI 3643, Relator: Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 08.11.2006, DJ 16.02.2007. RTJ 
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jurídico, a atos e negócios jurídicos dos particulares usuários; (iii) a outorga, para o 

exercício pelo particular, não se reflete em cláusulas contratuais, como ocorre com 

permissionários e concessionários do serviço público, mas sim por um estatuto imposto 

unilateralmente pelo Estado, por intermédio de leis e atos normativos; (iv) a transferência 

do seu exercício pelo particular dá-se sob a forma de concurso público, sempre para uma 

pessoa física, ao contrário dos serviços públicos, os quais são trespassados a pessoas 

físicas ou jurídicas – geralmente a jurídicas -, mediante licitação, pelos institutos da 

concessão e permissão; (v) a normatização e fiscalização da atividade dá-se pelo Poder 

Judiciário, responsável pela atribuição de liquidez e certeza jurídica às relações interpartes, 

e não pelo Poder Executivo, regulamentador e fiscalizador dos serviços públicos; e (vi) a 

remuneração do delegatário não se dá por tarifa ou preço público, mas pelos emolumentos, 

cujas normas gerais são estabelecidas por Lei Federal, e cuja tabela com os valores é fixada 

por Lei Estadual ou Distrital, tendo esses a natureza jurídica de taxa, e sujeitos, portanto, 

aos princípios e normas do Direito Tributário. 

Conclui o Ministro Carlos Ayres Britto, no mesmo julgamento, a situação de 

notários e registradores ao afirmar que: 

Numa frase, então, serviços notariais e de registro são típicas 

atividades estatais, mas não são serviços públicos, propriamente. 

Inscrevem-se, isto sim, entre as atividades tidas como função 

pública lato sensu, a exemplo das funções de legislação, 

diplomacia, defesa nacional, segurança pública, trânsito, controle 

externo e tantos outros cometimentos que, nem por ser de exclusivo 

domínio estatal, passam a se confundir com serviço público.211 

 

3.1.3 DO ESTUDO DAS PESSOAS DE DIREITO PRIVADO DE QUE TRATA O 

ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 

Uma vez que já foi analisada neste trabalho a responsabilidade da pessoa jurídica 

de direito público, faz-se agora um corte metodológico no artigo 37, § 6º da Constituição 

Federal, abaixo transcrito, para tratar somente das pessoas de direito privado: 

§6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos [...] 
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Feito esse corte, e ao olhar somente para as pessoas de direito privado, deve-se 

definir se dois pontos com relação à abrangência desse parágrafo. 

O primeiro deles é se a expressão constitucional “as de direito privado” se restringe 

somente a pessoas jurídicas – assim como faz a parte inicial do artigo, ao tratar de “pessoas 

jurídicas de direito público” – ou se, ao revés, com relação às pessoas de direito privado, 

esse artigo se aplicará a quaisquer pessoas de direito privado, sejam elas físicas ou 

jurídicas. 

E o segundo aspecto se refere a saber se, com relação às pessoas de direito privado, 

o parágrafo 6º do artigo 37, da Constituição Federal trata somente e de forma exclusiva, das 

prestadoras de serviços públicos. 

 

3.1.3.1 ESTUDO DA EXPRESSÃO “AS DE DIREITO PRIVADO”, CONSTANTE DO 

ARTIGO 37, § 6º: 

 

No que pertine à expressão “as de direito privado”, constante do §6º, do artigo 37, 

da Constituição Federal, demonstra-se não haver qualquer dúvida com relação à sua 

aplicação às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, visto que 

o próprio aludido parágrafo se inicia com a expressão “as pessoas jurídicas”. 

Dessa forma, apresenta-se como lógico que o legislador constitucional quis abarcar, 

sobre um mesmo dispositivo, tanto as pessoas jurídicas de direito público, quanto as 

pessoas jurídicas de direito privado, desde que essas últimas sejam prestadoras de serviço 

público. 

E essas são as hipóteses mais comuns dentro do sistema de concessões e de 

permissões de serviço público, as quais são outorgadas, como regra, a pessoas jurídicas. 

No entanto, a dúvida surge com relação à aplicabilidade da expressão constitucional 

“as de direito privado” também a pessoas físicas. 

Para melhor análise dessa questão é preciso ir além da semântica da redação do 

parágrafo §6º e partir para uma interpretação sistemática e teleológica do dispositivo. 

Cabe investigar se a Constituição Federal permitiu que houvesse outorga ou 

contratação de pessoa física para prestar, ou ofertar serviço público. 

E essa resposta é positiva. A Constituição Federal não proíbe que pessoa física 

venha a prestar serviço público. 

Ao contrário, a própria lei que regulamentou o regime de concessão e permissão de 

serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.987/95, 
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dispõe, em seu artigo 2º, inciso II, quanto à concessão de serviço público, que esta se 

realiza: por delegação, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa 

jurídica ou consórcio de empresas; todavia, o mesmo artigo 2º, em seu inciso IV, que trata 

da permissão de serviço público, declara que esta se faz: por delegação, a título precário, 

mediante licitação, a pessoa física ou jurídica. 

Note-se que, tanto a concessão, quanto a permissão de serviço público estão ambas 

sujeitas ao procedimento de licitação, o qual, por sua vez, é regido pela Lei Federal nº 

8.666/93. 

A Lei Federal nº 8.666/93, por sua vez, também tem a previsão expressa, em seu 

artigo 6º, inciso XV, que define “contratado” como: “a pessoa física ou jurídica signatária 

de contrato com a Administração Pública”. 

Assim sendo, conclui-se que o regime de permissão do serviço público contempla 

tanto as pessoas jurídicas, quanto as pessoas físicas. 

Esses são indicativos de que, para a Constituição Federal, notadamente para a 

sujeição à responsabilidade objetiva de que trata o artigo 37, §6º, pouco importa se o 

prestador é pessoa física ou jurídica, sendo relevante somente o fato de ser prestador de 

serviço público. 

Dessa forma, no que se refere a notários e registradores estes, somente pelo fato de 

serem pessoas físicas, e não jurídicas, não deixariam de se sujeitar ao comando do artigo 

37, §6º, da Constituição Federal. Todavia, remanesce a questão da restrição do comando do 

artigo 37, §6º, da Magna Carta, somente aos prestadores de serviço público e 

enquadramento, ou não, da atividade notarial e registral na condição de serviço público. 

 

3.1.3.2. DA RESTRIÇÃO DO COMANDO DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, ÀS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS: 

 

De acordo com o que já foi estudado, apresenta-se, de forma aparentemente 

pacífica, que o artigo 37 da Constituição Federal - cujo caput trata de “administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios” – se aplique diretamente às pessoas, físicas e jurídicas, 

prestadoras de serviço público, em virtude da disposição expressa. 

Neste ponto, estariam enquadrados no comando do sobredito §6º, todos os 

concessionários e permissionários do serviço público. 



88 
 

 

No entanto, resta saber se a responsabilidade objetiva e direta estatuída no artigo 

37, § 6º, da Constituição Federal, aplica-se apenas e tão somente às pessoas (físicas ou 

jurídicas) prestadoras de serviço público, ou se essa responsabilidade poderia ganhar 

expansão para outros particulares em colaboração com o poder público, sob outras formas 

de atuação estatal. 

Com relação aos concessionários de obras públicas, Yussef Said CAHALI afirma 

que: “O dano causado por obra pública gera para a Administração a mesma 

responsabilidade objetiva estabelecida para os serviços públicos, porque, embora a obra 

seja um fato administrativo, deriva sempre de um ato administrativo de quem ordena sua 

execução.”212 

Para a Administração, ou seja, para o Estado, essa responsabilidade decorre da 

primeira parte do § 6º, do artigo 37, o qual não restringe a responsabilidade das pessoas 

jurídicas de direito público à prestação de serviços públicos, deixando-a em aberto para 

abarcar toda e qualquer atividade pública ou estatal. 

Entretanto, o que se busca conhecer aqui é a responsabilidade do particular 

responsável pela obra pública. 

Com relação à responsabilidade pelos danos decorrentes da obra pública, Maria 

Sylvia Zanella DI PIETRO, distingue as responsabilidades do Estado e do empreiteiro, nos 

seguintes termos: 

Perante terceiros, a responsabilidade é do Estado e se rege pelo 

artigo 37, § 6º, da Constituição; o Estado responde objetivamente, 

mas tem direito de regresso contra aquele a quem transferiu a 

execução da obra ou serviço, desde que este tenha agido com 

culpa.213 

Em outras palavras, de acordo com o raciocínio de DI PIETRO, a responsabilidade 

do empreiteiro seria, em princípio, subjetiva, não se aplicando a ele a responsabilidade 

objetiva do artigo 37, §6º, da Constituição, a qual ficaria, neste caso, restrita ao Estado. 

E distingue DI PIETRO essa responsabilidade do empreiteiro, daquela 

responsabilidade – aqui já estudada – do concessionário ou permissionário do serviço 

público, ao consignar que: 

                                                           
212 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012. p. 332. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 331. 
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enquanto na empreitada a responsabilidade é objetiva do Estado, 

porque ele é o gestor, exercendo a atividade por meio da chamada 

execução indireta prevista nos artigos 6º, VIII, e 10, II, da Lei nº 

8.666/93, na concessão de serviço público, a responsabilidade é 

objetiva da concessionária, consoante decorre do artigo 37, §6º, da 

Constituição, respondendo o Estado apenas subsidiariamente ou 

solidariamente, neste último caso se houver má escolha da 

concessionária ou omissão do poder de fiscalização sobre o serviço 

concedido.214 

Vê-se, assim, que a responsabilidade do empreiteiro de obra pública perante 

terceiros é subjetiva, seguindo as regras de Direito Privado, diferentemente daquela do 

prestador de serviço público, o qual responde direta e objetivamente, pelos danos que 

causar a terceiros, por força do mesmo artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o qual 

fundamenta a responsabilidade extracontratual do Estado. 

Outra não é a opinião de Rafael MARINANGELO, o qual, por sua vez, afirma que: 

“na execução de obra pública por terceiro, o empreiteiro não está prestando um serviço 

público, tal como compreendido na literatura jurídica”215 

E prossegue MARINANGELO, explicitando que: 

Logo, como não presta serviço público, o empreiteiro não se 

submete à responsabilidade objetiva contemplada no artigo 37, §6º, 

da Constituição Federal, ficando a cargo do Estado o dever de 

indenizar objetivamente os danos causados a terceiros [...]216 

Diante desses argumentos, distinções e exceções, quer se afigurar que a intenção do 

§6º, do artigo 37, da Constituição Federal, foi a de restringir a responsabilidade direta e 

objetiva, nos mesmos moldes da responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado, 

somente às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sejam elas físicas 

ou jurídicas, concessionárias ou permissionárias desses mesmos serviços, não abarcando 

outras formas de colaboração de particulares na atuação estatal, ficando, assim, esses 

outros particulares em colaboração com a administração, sujeitos às normas gerais de 

responsabilidade civil, de acordo com as regras de Direito Privado. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 332. 
215 MARINANGELO, Rafael. Responsabilidade civil do Estado na execução de obras públicas. In: 
GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello; PIRES, Luis Manuel Fonseca; BENACCHIO, Marcelo (coord.). 
Responsabilidade Civil do Estado. Desafios contemporâneos. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 709. 
216 Idem, ibidem. p. 709. 
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Esta interpretação, de que o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, no que se refere 

às pessoas de direito privado, restringe-se às prestadoras de serviços públicos, em 

conjunto com a definição, já desenvolvida neste trabalho em tópico próprio, de que as 

atividades notariais e registrais não se afiguram como serviço público, levam à 

consequência lógica de que o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal não se 

aplica às pessoas de notários e registradores, tendo sua aplicabilidade restrita à 

responsabilidade objetiva indireta do Estado, por prejuízos causados por notários e 

registradores, na condição de agentes públicos. 

 

3.1.4. CRITÉRIOS PARA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS SOBRE A ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL: 

 

Mais um fator primordial a ser analisado neste estudo é o da interpretação das 

normas constitucionais e a necessidade de se chegar à intenção, à mens legis do 

Constituinte originário, o qual dispôs, de um lado, sobre prestadores de serviço público - 

no regime de responsabilização direta e objetiva, com origem no risco administrativo, tal 

como previsto no artigo 37, §6º da Carta Magna -; e, de outro lado, especificamente sobre 

o regime de responsabilização próprio de notários e registradores, estatuído no artigo 236, 

§ 1º, da Constituição Federal. 

Para os que entendem serviço público em um conceito mais restrito, não abarcando 

outras atividades estatais, como é o caso das atividades jurídicas, a exclusão de notários e 

registradores do regime do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, se faz, sem maiores 

digressões além do que já foi pontuado neste trabalho, eis que o sobredito parágrafo se 

refere única e exclusivamente a prestadores de serviço público. 

Estudo mais acurado sobre a interpretação das normas constitucionais faz-se 

necessário, todavia, quando se pensa no sentido amplo de serviço público217218, abarcando 

todas as atividades estatais, inclusive as jurídicas. 

Se assim se considerar, as atividades notariais e registrais como insertas na noção 

ampla de serviço público, e em se considerando que, em tese, as atividades notariais e 

registrais pudessem estar englobadas no comando da parte final do artigo 37, §6º, da 

Constituição Federal, ainda assim, haveria a necessidade de se interpretar em conjunto o 

                                                           
217 Ao comentar os autores que defendem o conceito amplo de serviço público, Maria Sílvia Zanella DI 
PIETRO refere-se à Escola de Serviço Público, surgida na França, tendo como expoentes Leon Duguit e 
Roger Bonnard, e, no direito brasileiro, Mário Masagão e José Cretella Junior. 
218 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 98. 
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comando do referido artigo 37, §6º, com o do artigo 236, § 1º, ambos da Constituição 

Federal, de forma a definir o âmbito da aplicabilidade dos dois dispositivos. 

E, antes de iniciar qualquer exercício interpretativo acerca dos dispositivos 

constitucionais, é bom sempre consultar os seguintes ensinamentos de Vicente RÁO, para 

quem: 

A Hermenêutica tem por objetivo investigar e coordenar por modo 

sistemático os princípios científicos e leis decorrentes, que 

disciplinam a apuração do conteúdo, do sentido e dos fins das 

normas jurídicas e a restauração do conceito orgânico do direito, 

para o efeito de sua aplicação; a Interpretação, por meio de regras 

e processos especiais, procura realizar, praticamente, estes 

princípios e estas leis científicas; a Aplicação das normas jurídicas 

consiste na técnica de adaptação dos preceitos nelas contidos e 

assim interpretados, às situações de fato que lhes subordinam.219 

Na tarefa do intérprete, muitas vezes árdua, vale lembrar que Vicente RÁO leciona, 

também, que, sempre que a conciliação entre os dispositivos constitucionais for possível, 

deve-se evitar a interpretação ab-rogante, sendo certo que: “a conciliação dos textos 

aparentemente antagônicos é dever supremo do intérprete, que deve partir do pressuposto 

de não existirem, nas normas jurídicas, nem disposições, nem palavras inúteis”220 

Deve-se ter em mente, outrossim, a lição de J. J. CANOTILHO, no sentido de que: 

“o corpus constitucional é todo o texto constitucional, ou seja, todo o conjunto de regras 

inseridas no documento-constituição e nada mais do que isso.”221 

Não cabendo, portanto: 

ao intérprete o direito de ‘desconstitucionalizar’ (a não ser em 

termos teoréticos ou dogmáticos) aquilo que o legislador 

constituinte democrático ‘constitucionalizou’. Além disso, a 

admitir-se a existência de normas só formalmente constitucionais 

(isto é: têm a forma de norma constitucional mas não regulam 

                                                           
219

 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 7. ed. anot. e atual. por Ovídio Rocha Barros Sandoval. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 452. 
220

 Idem, ibidem. p. 490. 
221 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 13. reimpr. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1133. 
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matéria digna de uma lei superior) haveria o risco de quebrarmos a 

unidade normativa da constituição.”222 

Em resumo, para J. J. CANOTILHO: “todas as normas da Constituição têm o 

mesmo valor; todas as normas inseridas no texto constitucional fazem parte do corpus 

constitucional.” 223 

 

3.1.4.1. DO POSTULADO DO LEGISLADOR RACIONAL: 

 

Com o objetivo de melhor compreender o raciocínio sistêmico do Constituinte, 

parte-se do postulado do legislador racional. 

Postulado, de acordo com Celso Ribeiro BASTOS: “é um comando, uma ordem 

mesma, dirigida a todo aquele que retende exercer a atividade interpretativa. Os postulados 

precedem a própria interpretação e, se se quiser, a própria Constituição.”224 

Ao discorrer sobre a hermenêutica constitucional e, especificamente sobre o 

postulado do legislador racional, Inocêncio Mártires COELHO propõe três regras de 

interpretação, que terão aplicabilidade sobre a questão das atividades notariais e registrais, 

sob exame, a saber: 

Dessarte, do postulado de que o ordenamento jurídico é 

onicompreensivo, operativo e coerente, extraem-se estas três regras 

de interpretação: 

a) os preceitos da Constituição incidem sobre todas as relações 

sociais, seja regulando-as expressamente, seja assegurando aos seus 

‘jurisdicionados’ aqueles espaços livres do direito de que todos 

precisam para o pleno desenvolvimento de sua personalidade; 

b) não existem normas sobrando no texto da Constituição, todas 

são vigentes e operativas, cabendo ao intérprete tão somente 

descobrir o âmbito de incidência de cada uma, em vez de admitir 

que o constituinte, racional também do ponto de vista econômico, 

possa ter gasto mais de uma palavra para dizer a mesma coisa; e, 

                                                           
222 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 13. reimpr. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1138. 
223 Idem, ibidem. p. 1138. 
224 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 119. 
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c) não ocorrem conflitos reais entre as normas da Constituição, mas 

apenas conflitos aparentes, seja porque elas foram promulgadas 

conjuntamente, seja porque não existe hierarquia nem ordem de 

precedência entre as suas disposições.225 

J. J. CANOTILHO, por sua vez, amplia as dimensões desse raciocínio e elenca, 

como princípios e regras de interpretação das normas constitucionais: a unidade da 

constituição, o efeito integrador, a máxima efetividade, a justeza ou conformidade 

funcional, a concordância prática ou harmonização e a força normativa da 

constituição226, os quais serão estudados brevemente a seguir. 

 

3.1.4.2. DO PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO: 

 

O princípio da unidade da constituição se demonstra notadamente relevante para o 

presente estudo, e, pela sua amplitude e consequências lógicas, é o que se deve dar maior 

importância. 

Sobre esse princípio J. J. CANOTILHO ensina que: 

A consideração da constituição como sistema aberto de regras e 

princípios deixa ainda um sentido útil ao princípio da unidade da 

constituição: o de unidade hierárquico-normativa. O princípio da 

unidade hierárquico-normativa significa que todas as normas 

contidas numa constituição formal têm igual dignidade (não há 

normas só formais, nem hierarquia de supra-infra-ordenação dentro 

da lei constitucional). 227 

E prossegue J. J. CANOTILHO afirmando que: 

o princípio da unidade normativa conduz à rejeição de duas 

teses, ainda hoje muito correntes na doutrina do direito 

constitucional: (1) a tese das antinomias normativas; (2) a 

tese das normas constitucionais inconstitucionais. 228 

                                                           
225 COELHO, Inocêncio Mártires. Hermenêutica constitucional. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 
MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do (coord.). Tratado de direito constitucional. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 1. p. 266. 
226 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 1183. 
227 Idem, ibidem. p. 1183. 
228 Idem, ibidem. p. 1183. 
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Assim sendo, para J. J. CANOTILHO, o princípio da unidade da constituição: 

“expressão da própria positividade normativo-constitucional e um importante elemento de 

interpretação.” 229 

Ao prosseguir em seu estudo sobre o principio da unidade da constituição, J. J. 

CANOTILHO aduz que: 

Compreendido desta forma, o princípio da unidade da constituição 

é uma exigência da ‘coerência narrativa’ do sistema jurídico. O 

princípio da unidade, como princípio de decisão, dirige-se aos 

juízes e a todas as autoridades encarregadas de aplicar as regras e 

princípios jurídicos, no sentido de as ‘lerem’ e ‘compreenderem’, 

na medida do possível, como se fossem obras de um só autor, 

exprimindo uma concepção correcta do direito e da justiça 

(Dworkin). Neste sentido, embora a Constituição possa ser uma 

‘unidade dividida’ (P. Badura) dada a diferente configuração e 

significado material das suas normas, isso em nada altera a 

igualdade hierárquica de todas as suas regras e princípios quando à 

sua validade, prevalência normativa e rigidez.230 

E finaliza, J. J. CANOTILHO, afirmando que: 

O princípio da unidade da constituição ganha relevo autônomo 

como princípio interpretativo quando com ele se quer significar que 

a constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições 

(antinomias, antagonismos) entre as suas normas. Como ‘ponto de 

orientação’, ‘guia de discussão’ e ‘factor hermenêutico de decisão’, 

o princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a 

constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços 

de tensão existentes entre as normas constitucionais a 

concretizar.231 

Luís Roberto BARROSO, por seu turno, defende a preservação do princípio da 

unidade da Constituição ao afirmar que: “na harmonização de sentido entre normas 

                                                           
229 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 1183. 
230 Idem, ibidem. p. 1184. 
231 Idem, ibidem. p. 1223. 
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contrapostas, o intérprete deverá promover a concordância prática entre os bens jurídicos 

tutelados, preservando o máximo possível de cada um.”232 

Em obra diversa, Luís Roberto BARROSO aduz, acerca do princípio da unidade da 

Constituição que: 

a ordem jurídica de cada Estado constitui um sistema lógico, que 

não admite a possibilidade de uma mesma situação jurídica estar 

sujeita à incidência de normas contrastantes entre si. O direito não 

tolera antinomias. Para impedir que tal ocorra, a ciência jurídica 

socorre-se de variados critérios, como o hierárquico e o da 

especialização, além de regras específicas que solucionem os 

conflitos de leis no tempo e no espaço. Contudo, à exceção 

eventual do critério da especialização, esse instrumental não é 

capaz de solucionar conflitos que venham a existir no âmbito de 

um documento único e superior, como é a Constituição.233 

E assevera Luís Roberto BARROSO que: 

O fundamento subjacente a toda a ideia de unidade hierárquico-

normativa da Constituição é o de que as antinomias eventualmente 

detectadas serão sempre aparentes e, ipso facto, solucionáveis pela 

busca de um equilíbrio entre as normas, ou pela legítima exclusão 

da incidência de alguma delas sobre dada hipótese, por haver o 

constituinte disposto nesse sentido. Não se reconhece, assim, a 

existência de antinomias jurídicas reais.234 

Sobre a aplicação prática do princípio da unidade da Constituição, Inocêncio 

Mártires COELHO afirma que: 

o jurista pode bloquear o próprio surgimento de eventuais conflitos 

entre preceitos da Constituição, ao mesmo tempo que se habilita a 

desqualificar, como contradições meramente aparentes, aquelas 

situações em que duas ou mais normas constitucionais – com 

hipóteses de incidência à primeira vista idênticas e que só a 

                                                           
232 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 327. 
233 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. 7. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 203. 
234 Idem, ibidem. p. 218. 
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interpretação racional evidenciará serem distintas – ‘pretendam’ 

regular a mesma situação de fato.  

Registre-se, ainda, que a rigor esse princípio compreende e dá 

suporte, se não a todos, pelo menos à grande maioria dos cânones 

da interpretação constitucional, porque ao fim das contas ele 

otimiza as virtualidades do texto da Constituição, de si 

naturalmente expansivo, permitindo aos seus aplicadores construir 

as soluções exigidas em cada situação hermenêutica. 235 

Por aplicação do princípio da unidade da constituição ao caso concreto ora em 

exame, da responsabilidade por atos notariais e registrais, caberá ao intérprete buscar a 

aplicação tanto do disposto no artigo 37, §6º, quanto do artigo 236, §1º, da Constituição 

Federal, em seus respectivos âmbitos de atuação mais adequados, de modo a não ignorar, 

ou desconstitucionalizar, qualquer desses dispositivos. 

 

3.1.4.3. DO PRINCÍPIO DO EFEITO INTEGRADOR: 

 

O próximo princípio de interpretação da constituição de que trata J. J. 

CANOTILHO é o princípio do efeito integrador, a respeito do qual afirma que: 

Anda muitas vezes associado ao princípio da unidade e, na sua 

formulação mais simples, o princípio do efeito integrador significa 

precisamente isto: na solução dos problemas jurídico-

constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de 

vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da 

unidade política. Como tópico argumentativo, o princípio do efeito 

integrador não assenta numa concepção integracionista de Estado e 

da sociedade (conducente a reducionismos, autoritarismos, 

fundamentalismos e transpersonalismos políticos), antes arranca da 

conflitualidade constitucionalmente racionalizada para conduzir a 

soluções pluralisticamente integracionais.236 

Com relação à aplicação do princípio integrador constituição à responsabilidade 

pela atividade notarial e registral, caberá ao intérprete buscar integrar, de forma harmônica 

o que dizem o artigo 37, §6º, e o artigo 236, §1º, da Constituição Federal, de modo que 

                                                           
235 COELHO, Inocêncio Mártires. Op. cit. p. 267. 
236 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 1224. 
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cada um deles possa ter sua aplicação plena, ainda que seja, para isso necessário definir 

âmbitos específicos de aplicação. 

 

3.1.4.4 DO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE: 

 

Outro importante princípio que se aplica na interpretação dos artigos 37, §6º, em 

conjunto com o artigo 236, §1º, da Constituição Federal, na situação de notários e 

registradores é o princípio da máxima efetividade, definido por J. J. CANOTILHO como 

sendo: 

também designado por princípio da eficiência ou princípio da 

interpretação efectiva, pode ser formulado da seguinte maneira: a 

uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior 

eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todas e 

quaisquer normas constitucionais237 

Luís Roberto BARROSO ressalta, ao tratar do princípio da efetividade, que: 

o intérprete constitucional deve ter compromisso com a efetividade 

da Constituição: entre interpretações alternativas e plausíveis, 

deverá prestigiar aquela que permita a atuação da vontade 

constitucional, evitando, no limite do possível, soluções que se 

refugiem no argumento da não autoaplicabilidade da norma ou na 

ocorrência de omissão do legislador. 238 

Finalmente, Inocêncio Mártires COELHO classifica o princípio da máxima 

efetividade como um subprincípio do princípio da força normativa da Constituição, e 

consigna que: “o cânone hermenêutico-constitucional da máxima efetividade orienta os 

aplicadores da Lei Maior para que interpretem as suas normas em ordem a otimizar-lhes a 

eficácia, sem alterar o seu conteúdo.” 239 

Para aplicação desse princípio, será necessário buscar e extrair o sentido das 

normas em questão - artigos 37, §6º e 236, § 1º, da Constituição Federal – da forma que 

ambas tenham a maior efetividade possível, sem que lhes sejam alterados os respectivos 

conteúdos. 

 

                                                           
237 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 1224. 
238 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 329. 
239 COELHO, Inocêncio Mártires. Op. cit. p. 272. 
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3.1.4.5. DO PRINCÍPIO DA JUSTEZA OU DA CONFORMIDADE FUNCIONAL: 

 

Cabe, também, ao caso sob análise a aplicação do princípio da justeza ou da 

conformidade funcional, mencionado por J. J. CANOTILHO da seguinte forma: 

O princípio da conformidade constitucional tem em vista impedir, 

em sede de concretização da constituição a alteração da repartição 

de funções constitucionalmente estabelecida.240 

Por esse princípio, deve-se ter em mente que se a própria Constituição fez 

determinada repartição de funções, como se verifica na disciplina da atividade notarial e 

registral no artigo 236 e parágrafos, da Constituição Federal, não caberá ao intérprete 

ignorar essa repartição constitucionalmente instituída. 

 

3.1.4.6. DO PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA OU DA HARMONIZAÇÃO: 

 

Com relação ao princípio da concordância prática ou da harmonização, J. J. 

CANOTILHO ensina que: “O princípio da concordância prática impõe a coordenação e 

combinação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício (total) de uns em 

relação aos outros.”241 

Inocêncio Mártires COELHO, por sua vez, leciona que: 

o princípio da harmonização ou da concordância prática consiste, 

essencialmente, numa recomendação para que o aplicador das 

normas constitucionais, em se deparando com situações de 

concorrência entre bens constitucionalmente protegidos, adote a 

solução que otimize a realização de todos eles, mas ao mesmo 

tempo não acarrete a negação de nenhum.242 

De acordo com esse princípio, deve-se ter em mente que não se poderá dar 

determinada aplicação a um dispositivo constitucional se esta interpretação implicar em 

sacrifício total de outro dispositivo constitucional. 

 

3.1.4.7. DO PRINCÍPIO DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO: 

 

                                                           
240 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 1224. 
241 Idem, ibidem. p. 1225. 
242 COELHO, Inocêncio Mártires. Op. cit. p. 268. 
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Por último, J. J. CANOTILHO ressalta o princípio da força normativa da 

constituição, segundo o qual: 

na solução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se 

prevalência aos pontos de vista que, tendo em conta os 

pressupostos da constituição (normativa), contribuem para uma 

eficácia óptima da lei fundamental. Consequentemente, deve dar-se 

primazia às soluções hermenêuticas que, compreendendo a 

historicidade das estruturas constitucionais, possibilitam a 

‘actualização’ normativa, garantindo, do mesmo pé, a sua eficácia e 

permanência.243 

Sobre a força normativa dos dispositivos constitucionais, afirma J. J. CANOTILHO 

que: “A força normativa da constituição visa exprimir, muito simplesmente, que a 

constituição sendo uma lei como lei deve ser aplicada.” 244 

Em decorrência desse princípio, no processo interpretativo, deve-se dar prevalência 

a dar aplicação imediata ao comando constitucional, como ocorre com as ditas normas 

constitucionais de eficácia plena. 

 

3.1.5. DA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO HARMÔNICA DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 37, §6º, EM CONJUNTO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 236, §1º, AMBOS 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 

Fixados os postulados e princípios interpretativos, próprios do Direito 

Constitucional, parte-se para a hermenêutica, interpretação e aplicação do Direito, e em 

especial dos dois preceitos normativos constitucionais citados, do artigo 37, §6º e do artigo 

236, § 1º. 

Antes de iniciar, contudo, a aplicação dos princípios interpretativos já estudados 

aos dispositivos constitucionais em comento, vale citar a seguinte lição de Emerson 

GARCIA, quanto à interação de normas constitucionais: 

Partindo do seu potencial regulador, a interação de normas 

constitucionais pode resultar em situações de concordância ou de 

conflito. Identificando-se que as normas ocupam searas existenciais 

próprias, sem que uma tangencie o espaço regulatório da outra, o 

                                                           
243 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 1226. 
244 Idem, ibidem. p. 1150. 
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caso será de evidente harmonização: a essa coexistência denomina-

se concordância. Verificada a possibilidade de duas ou mais 

normas, cujos conteúdos se mostrem dissonantes e incompatíveis 

entre si, regularem uma mesma situação concreta, ter-se-á uma 

antinomia, que pode ser real ou aparente, restando caracterizado o 

conflito. Superado o conflito e alcançada uma situação de 

harmonia, com a consequente individualização do espaço de 

incidência de cada norma, ter-se-se-á a sua concordância.245 

Ao partir do postulado do legislador racional e dos princípios da unidade da 

constituição, do efeito integrador, da máxima efetividade, da justeza, da harmonização e 

força normativa da Constituição, todos já estudados, passa-se à identificação dos 

dispositivos constitucionais em comento, e sua eventual situação de conflito, ainda que 

aparente, ou de concordância. 

Conforme já foi estudado, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe que: 

Art. 37. [...] 

[...] 

§ 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. 

E o artigo 236, §1º, da Constituição Federal, por seu turno, dispõe que: 

Art. 236. [...] 

§ 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. 

Para os que entendem que a atividade notarial e registral não se enquadra no 

conceito de serviço público, e ao partir do pressuposto de que o contido no artigo 37, §6º, 

da Constituição Federal se dirige unicamente aos prestadores de serviço público, aí estará 

afastada a hipótese de qualquer conflito, eis que se afasta a aplicabilidade do artigo 37, § 6º 

da Constituição Federal e aplica-se direta e unicamente o contido no artigo 236, §1º, da 

Constituição. 

                                                           
245 GARCIA, Emerson. Conflito entre normas constitucionais: esboço de uma Teoria Geral. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris Editora, 2008. p. 254. 
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Todavia, para os que entendem que a atividade notarial e registral é espécie do 

gênero serviço público, aí se pode pensar em um conflito, ainda que aparente, entre o que 

diz o artigo 37, §6º e o artigo 236, § 1º, da Constituição Federal. 

O problema exposto é: a responsabilidade será direta, objetiva e embasada na 

teoria do risco administrativo, de acordo com o artigo 37, §6º; ou será direta, e deverá 

observar o disposto em Lei Ordinária, segundo o que dispõe o artigo 236, § 1º, da 

Constituição Federal? 

Para responder a essa questão pode-se se valer, de acordo com a metodologia da 

interpretação constitucional tradicional, do método subsuntivo. 

Sobre o método subsuntivo, Luís Roberto BARROSO ensina que: 

Um típico operador jurídico formado na tradição romano-

germânica, como é o caso brasileiro, diante de um problema que 

lhe caiba resolver, adotará uma linha de raciocínio semelhante à 

que se descreve a seguir. Após examinar a situação de fato que lhe 

foi trazida, irá identificar no ordenamento positivo a norma que 

deverá reger aquela hipótese. Em seguida, procederá a um tipo de 

raciocínio lógico, de natureza silogística, no qual a norma será a 

premissa maior, os fatos serão a premissa menor e a conclusão será 

a consequência do enquadramento dos fatos à norma. Esse método 

tradicional de aplicação do Direito, pelo qual se realiza o 

enquadramento dos fatos na previsão da norma e pronuncia-se uma 

conclusão, denomina-se método subsuntivo.246 

Isto porque, tanto o disposto no artigo 37, §6º, quanto o contido no artigo 236, §1º, 

da Constituição Federal, se consistem em regras constitucionais, e não em princípios 

constitucionais. 

Sobre as regras previstas na Constituição, e sua interpretação segundo a 

metodologia tradicional, consigna Luís Roberto BARROSO que: 

Esse modo de raciocínio jurídico utiliza, como premissa de seu 

desenvolvimento um tipo de norma jurídica que se identifica como 

regra. Regras são normas que especificam a conduta a ser seguida 

por seus destinatários. O papel do intérprete, ao aplicá-las, envolve 

uma operação relativamente simples de verificação da ocorrência 

                                                           
246 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 320. 
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do fato constante do seu relato e de declaração da consequência 

jurídica correspondente. 247 

Humberto ÁVILA, ao distinguir as regras dos princípios, apresenta as seguintes 

definições: 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 

retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, 

para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, 

sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte e nos princípios 

que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 

conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos 

fatos. 

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, 

primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade 

e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma avaliação da 

correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 

decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.248 

Dessa forma, diante de um aparente conflito entre regras constitucionais, a questão 

se converte em definir qual será o âmbito de atuação de cada uma dessas regras, no que 

esse exercício interpretativo não será diferente do conflito entre regras da legislação 

ordinária. 

Trata-se, portanto, de um problema de definição do âmbito de aplicação da norma, 

para harmonização de ambos os conteúdos normativos e não propriamente de 

hermenêutica ou de interpretação. 

Para tanto, pode-se valer dos três critérios tradicionais, para solução de antinomias 

no direito interno, quais sejam: o hierárquico, o cronológico e a especialidade. 

Com relação ao critério hierárquico, este se resta afastado, tendo em vista que 

ambas as normas advieram do Constituinte Originário, e, em se tratando de conflito 

aparente entre regras (conflito regra-regra), e não entre princípios (conflito princípio-

princípio), ou entre regra e princípio (conflito princípio-regra), não há que se cogitar da 

                                                           
247 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 321. 
248 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7. ed. ampl. 
e atual. São Paulo: Malheiros. 2007, p. 78, 79, 180 e 181. 
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existência, na hipótese, de um hard case, ou da eventualidade de norma constitucional 

inconstitucional, para os que admitem essa possibilidade249. 

Quanto ao critério cronológico este também se afasta, visto em ambas as regras 

entraram em vigor na mesma data, fazendo parte do mesmo documento jurídico. 

Resta assim, somente o critério da especialidade, para a solução do aparente 

conflito. 

 

3.1.5.1. DA UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DO ARTIGO 236, §1º, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FACE À SITUAÇÃO DE NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES: 

 

Sobre o critério da especialidade, na solução de conflito aparente entre normas 

jurídicas, cabe lembrar o ensinamento de Carlos MAXIMILIANO, de que: 

Se existe antinomia entre a regra geral e a peculiar, específica, esta, 

no caso particular, tem a supremacia. Preferem-se as disposições 

que se relacionam mais direta e especialmente com o assunto de 

que se trata.250 

E Carlos MAXIMILIANO indica, ainda, alguns passos e conselhos para serem 

seguidos pelo intérprete, apresentados a seguir: 

Verifique se os dois trechos se não referem a hipóteses diferentes, 

espécies diversas. Cessa, nesse caso, o conflito; porque tem ‘cada 

um a sua esfera de atuação especial, distinta, cujos limites o 

aplicador arguto fixará precisamente.’ 

[...] 

Apure o intérprete se é possível considerar um texto como 

afirmador de princípio, regra geral; o outro, como dispositivo de 

exceção; o que estritamente não cabe neste, deixa-se para a esfera 

de domínio daquele. 

[...] 

                                                           
249 Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 815, Relator: Min. Moreira Alves, 
Tribunal Pleno, julgado em 28.03.1996, DJ 10.05.1996, decidiu, por votação unânime, não admitir a hipótese 
de normas constitucionais inconstitucionais, ao afirmar que: “A tese de que há hierarquia entre normas 
constitucionais originárias, dando azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras, é 
incompossível com o sistema de Constituição rígida.” 
250 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 
111. 
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Procure-se encarar as duas expressões de Direito como partes de 

um só todo, destinadas a completarem-se mutuamente; de sorte que 

a generalidade aparente de uma seja restringida e precisada pela 

outra. 251 

Maria Helena DINIZ, por seu turno, leciona que: 

O tipo geral está contido no tipo especial. A norma geral só não se 

aplica ante a maior relevância jurídica dos elementos contidos na 

norma especial, que a tornam mais suscetível de atendibilidade do 

que a norma genérica.252 

E que: 

Há, portanto, uma diversificação do desigual. Esse critério serviria, 

numa certa medida, para solucionar antinomias, tratando 

desigualmente o que é desigual, fazendo as diferenciações exigidas 

fática e axiologicamente, apelando para isso à ratio legis.253 

Finalmente, cabe citar Emerson GARCIA, para quem: 

No que diz respeito ao critério de especialidade, a sua utilização, 

como vimos, pressupõe a existência de uma antinomia de natureza 

‘total-parcial’, em que o âmbito de eficácia de uma norma absorva 

o de outra; enquanto que, no plano constitucional, o mais comum 

será a ocorrência de antinomias de natureza ‘parcial-parcial’, em 

que o potencial expansivo de uma norma (v.g.: de estrutura 

principiológica) se encontrará com o de outra, exigindo a utilização 

de outras técnicas ara solucionar as contradições que se verifiquem 

(v.g.: a ponderação de bens e valores)254 

No caso concreto, o que se aparenta é uma antinomia de natureza total-parcial, eis 

que, para os intérpretes que consideram a atividade notarial como espécie de serviço 

público, esta estaria enquadrada genericamente no disposto no artigo 37, §6º e 

especialmente no artigo 236, §1º, da Constituição Federal. 

Em virtude, pois, da aplicação do critério da especialidade, mesmo para os que 

consideram a atividade notarial e registral como serviço público, deve-se privilegiar a 

                                                           
251 MAXIMILIANO, Carlos. Op. cit. p. 111. 
252 DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 40. 
253 Idem, ibidem. p. 41. 
254 GARCIA, Emerson. Conflito entre normas constitucionais: esboço de uma Teoria Geral. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris Editora, 2008. p. 254. 
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aplicação da regra específica, contida no artigo 236, § 1º, afastando, em particular, para 

notários e registradores, a aplicação da responsabilidade genérica do prestador de serviço 

público estatuída no artigo 37, §6º. 

Essa solução se coaduna, também com todos os outros princípios de interpretação 

constitucional aqui já discutidos, em especial com o da unidade e o da máxima efetividade 

da Constituição. 

Isso porque, se for aplicado diretamente a notários e registradores o disposto no 

artigo 37, §6º da Constituição Federal, ter-se-á, como consequente lógico inevitável a 

completa ineficácia do dispositivo do artigo 236, §1º, da Carta Magna. 

Isto se dá em virtude de se tratarem de normas constitucionais cujas eficácias se 

dão em diferentes planos. 

Pois, enquanto o artigo 37, §6º da Constituição Federal se revela em norma 

constitucional de eficácia plena e imediata, o disposto no artigo 236, §1º, da Constituição 

Federal demonstra-se em norma constitucional de eficácia contida ou contível e imediata. 

Cabe, portanto, definir esses dois planos de eficácia das normas constitucionais. 

 

3.1.5.2. DA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS – DO ARTIGO 37, § 6º, 

COMO NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA E DO 

ARTIGO 236, §1º, COMO NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA CONTIDA OU 

CONTÍVEL E IMEDIATA: 

 

José Afonso da SILVA classifica as normas constitucionais, quanto à sua eficácia e 

aplicabilidade, em: 

1) normas de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e 

integral; 

2) normas de eficácia contida e aplicabilidade direta e imediata, 

mas possivelmente não integral; e 

3) normas de eficácia limitada: a) declaratórias de princípios 

instrutivos ou organizativos; e b) declaratórias de princípio 

programático.255 

                                                           
255 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 
MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do (coord.). Tratado de direito constitucional. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 1. p. 171. 
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No que pertine às normas constitucionais de eficácia plena, José Afonso da SILVA 

consigna que: 

Em síntese, as normas de eficácia plena são aquelas que 

estabelecem conduta jurídica positiva ou negativa com comando 

certo e definido, incrustando-se, predominantemente, entre as 

regras organizativas e limitativas dos poderes estatais, e podem 

conceituar-se como sendo aquelas que, desde a entrada em vigor 

da Constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos 

os efeitos essenciais relativamente aos interesses, comportamentos 

e situações, que o legislador constituinte, direta e normativamente 

quis regular. Incidem diretamente sobre os interesses a que o 

constituinte quis dar expressão normativa. São de aplicabilidade 

imediata, porque dotadas de todos os meios e elementos 

necessários à sua executoriedade. No dizer clássico, são 

autoaplicáveis. As condições gerais, para esta aplicabilidade, são a 

existência apenas do aparato jurisdicional, o que significa: aplicam-

se só pelo fato de serem normas jurídicas, que pressupõem, no 

caso, a existência do Estado e de seus órgãos.256 

Por outro lado, no que tange às normas constitucionais de eficácia contida, ou de 

eficácia contível, José Afonso da SILVA consigna que: 

I – são normas que, em regra, solicitam a intervenção do legislador 

ordinário, fazendo expressa remissão a uma legislação futura, mas 

o apelo ao legislador ordinário visa a restringir-lhes a plenitude da 

eficácia, regulamentando os direitos subjetivos que delas decorrem 

para os cidadãos, indivíduos ou grupos; 

II – enquanto o legislador ordinário não expedir a normação 

restritiva, sua eficácia será plena, nisso também diferem das 

normas de eficácia limitada, de vez que a interferência do 

legislador ordinário, em relação a estas, tem o escopo de lhes 

conferir plena eficácia e aplicabilidade concreta e positiva; 
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III – são de aplicabilidade direta e imediata, visto que o legislador 

constituinte deu normatividade suficiente aos interesses vinculados 

à matéria de que cogitam; 

IV – algumas dessas normas já contêm um conceito ético 

juridicizado (bons costumes, ordem pública etc.), como valor 

societário ou político a preservar, que implica a limitação de sua 

eficácia; 

V – sua eficácia pode ainda ser afastada pela incidência de outras 

normas constitucionais, se ocorrerem certos pressupostos de fato 

(estado de sítio, por exemplo).257 

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal, na medida em que não contém qualquer 

menção a regulamentação por lei infraconstitucional, bem como por trazer, em si mesmo, a 

regra de responsabilidade do Estado e das prestadoras de serviço público, pelos prejuízos 

que causarem a terceiros no exercício de suas atividades, revela-se como autoaplicável e 

também como norma constitucional de eficácia plena, visto que não pode a lei ordinária 

restringir a eficácia que foi dada ao aludido comando normativo, pela própria Constituição 

Federal. 

Por aplicação, também, do princípio da força normativa da Constituição, aqui já 

estudado, deve-se, sempre que possível privilegiar a eficácia dos comandos 

constitucionais, razão pela qual se entende que o referido §6º, do artigo 37, da Constituição 

é autoaplicável e sua eficácia não pode ser restringida por norma infraconstitucional. 

Com relação ao artigo 236, §1º da Constituição, a situação é oposta. O artigo 236, 

§1º, da Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade civil de notários e registradores, 

é expresso em afirmar que: “Lei [...] disciplinará a responsabilidade civil” dos notários e 

registradores. 

Uma vez que o comando constitucional delega a disciplina da responsabilidade 

civil de notários e registradores ao legislador infraconstitucional, referido dispositivo 

constitucional não tem a mesma eficácia plena que possui o art. 37, §6º, restando se definir 

se se trata de norma constitucional de eficácia contida, ou se se apresenta uma norma 

constitucional de eficácia limitada. 

                                                           
257 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 
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Mais uma vez, por aplicação do princípio da força normativa da Constituição, 

prefere-se dar privilégio à autoaplicabilidade dos dispositivos constitucionais. 

Por essa razão, prefere-se considerar que o texto do artigo 236, §1º, da 

Constituição, já institui, ele mesmo, a responsabilidade direta dos notários e registradores, 

sendo, assim, autoaplicável, até mesmo para que essa responsabilidade direta não recaia 

sobre o Estado, na condição de ente delegante da atividade notarial e registral, por 

aplicação do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 

Ao se admitir a responsabilidade de notários e registradores estatuída 

constitucionalmente de forma especial e específica, como autoaplicável, e por haver uma 

delegação de atribuições, por parte do Constituinte, ao legislador infraconstitucional, no 

sentido de regulamentar a responsabilidade civil de notários e registradores, pode-se 

concluir que se está diante de uma norma constitucional de eficácia contida ou contível e 

não de uma norma constitucional de eficácia limitada, cuja eficácia ficaria suspensa até que 

fosse editada a lei regulamentadora. 

Ao admitir a norma do artigo 37, §6º, como de eficácia plena e imediata, e o 

disposto no artigo 236, § 1º, como de eficácia contida ou contível, mas também imediata, 

pode-se concluir que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, coexistem no 

ordenamento jurídico, duas normas constitucionais, ambas de eficácia imediata, e que, 

portanto, não se poderia aplicar supletivamente a norma genérica do artigo 37, §6º, 

enquanto não fosse regulamentado o disposto no artigo 236, § 1º, ao contrário do que se 

poderia cogitar, caso fosse o artigo 236, § 1º, da Constituição, considerado norma 

constitucional de eficácia limitada, e, portanto, não-autoaplicável. 

Por força do critério aplicativo da especialidade, o fato de existir o comando 

constitucional especial, específico e autoaplicável, dirigido a notários e registradores, 

contido no artigo 236, § 1º, da Constituição Federal, afasta notários e registradores do 

âmbito de atuação da regra genérica do artigo 37, §6º, que vale para todos os prestadores 

de serviço público, isso mesmo para quem entenda notários e registradores como 

prestadores de serviço público. 

 

3.2 DA REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES, INSTITUÍDA 

PELO ARTIGO 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
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Definido que não se aplica a notários e registradores a responsabilidade estatuída no 

artigo 37, §6º, da Constituição Federal, mesmo para os intérpretes que os consideram como 

prestadores de serviço público, mas apenas e tão somente a responsabilidade instituída pelo 

artigo 236, § 1º, da Constituição Federal, por aplicação do critério da especialidade, e, por 

se tratar de uma norma constitucional de eficácia contida ou contível, conforme estudado 

anteriormente, cabe analisar a legislação infraconstitucional que rege essa 

responsabilidade, desde a promulgação da Constituição Federal, em 05 de outubro de 

1988. 

 

3.2.1. DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE EM 05.10.1988 E RECEPCIONADA 

PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CÓDIGO CIVIL DE 1916 E LEI DE REGISTROS 

PÚBLICOS (LEI 6.015/73): 

 

Por se tratar o artigo 236, § 1º, da Constituição Federal, de uma norma 

constitucional de eficácia contida ou contível, a qual instituiu que notários e registradores 

responderão civilmente, de forma direta, pelos atos que praticarem, mas determinou que 

lei ordinária disciplinasse a responsabilidade civil de notários e registradores, necessário se 

faz verificar a legislação infraconstitucional pertinente então em vigor, para definir se esta 

foi ou não recepcionada e em quais termos se dá a responsabilidade civil de notários e 

registradores. 

Em 05 de outubro de 1988, encontravam-se em vigor, foram recepcionados pela 

Constituição Federal e tratavam de responsabilidade civil de notários e registradores: (i) o 

Código Civil de 1916 (Lei 3.071/16) e (ii) a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) cujos 

dispositivos ora se passam a analisar. 

 

3.2.1.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS, DE ACORDO COM O 

CÓDIGO CIVIL DE 1916 - LEI Nº 3.071/16: 

 

O Código Civil de 1916 estava em vigor quando da promulgação da Constituição 

de 1988 e foi recepcionado, com relação aos dispositivos que não conflitassem com a nova 

Constituição, permanecendo em vigor até a data da entrada em vigência do Código Civil 

de 2002, qual seja, 11.01.2003. 
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Em 05.10.1988, o Código Civil de 1916 era a lei em vigor, que disciplinava a 

responsabilidade civil dos notários, servindo, portanto, de norma regulamentadora do 

artigo 236, §1º da Constituição Federal. 

Entretanto, ressalte-se que a responsabilidade prevista no Código Civil de 1916 era 

aplicável, em 05.10.1988, somente aos notários – tabeliães de notas e de protesto -, isto 

porque com relação aos registradores – oficiais do registro civil das pessoas naturais, das 

pessoas jurídicas, de títulos e documentos e de imóveis – já se encontrava em vigor a Lei 

de Registros Públicos (Lei 6.015/73), a qual será estudada no tópico seguinte, que, pelo 

princípio da especialidade, era aplicável aos registradores. 

De acordo com o artigo 159, do Código Civil de 1916: 

Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano. 

A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-

se pelo disposto neste Código, arts. 1.521 a 1.532 e 1.542 a 1.553. 

Esta era a cláusula genérica de responsabilidade subjetiva, dependente da aferição 

de culpa, de acordo com a qual seria considerado ato ilícito e sujeitando o agente a 

responder pelos danos eventualmente causados a outrem, o ato praticado com imprudência, 

negligência ou imperícia. 

A responsabilidade da qual tratava o artigo 159 do Código Civil de 1916 era a 

responsabilidade direta por ato próprio. 

Aplicado o referido dispositivo aos notários, tem-se que estes profissionais iriam 

responder sempre que, por ato próprio, decorrente de conduta imprudente, imperita ou 

negligente, viessem a causar dano a outrem. 

Entretanto, o mesmo Código Civil de 1916, continha disposição de 

responsabilidade civil por ato de terceiro. 

O artigo 1.521 determinava que: 

Art. 1.521. São também responsáveis pela reparação civil: 

[...] 

III. O patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício.do trabalho que lhes competir, ou por 

ocasião deles (art. 1.522). 

Dessa forma, seriam os notários igualmente responsabilizados, agora por ato de 

terceiro, caso algum empregado ou preposto seu tivesse vindo a acarretar qualquer dano, 
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mas novamente, desde que comprovada a culpa, em qualquer de suas modalidades: 

imprudência, negligência ou imperícia. 

 

3.2.1.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS REGISTRADORES, DE ACORDO 

COM A LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - LEI FEDERAL Nº 6.015/73: 

 

Quanto aos registradores, quais sejam: (i) os Oficiais do Registro Civil das Pessoas 

Naturais, (ii) os Oficiais do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, (iii) os Oficiais do 

Registro de Títulos e Documentos, e (iv) os Oficiais do Registro de Imóveis, a lei 

regulamentadora da responsabilidade civil estatuída pelo artigo 236, §1º da Constituição 

Federal, era a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), a qual não trata de notários – 

tabeliães de notas e de protesto – mas somente dos oficiais de registro. 

A Lei de Registros Públicos, na condição de lei especial, com relação ao Código 

Civil de 1916, era a lei aplicável à responsabilidade civil dos registradores em 05.10.1988 

regulou a matéria nos seguintes termos: 

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. 

Com relação ao seu conteúdo e aplicação prática, a Lei de Registros Públicos 

regulamentou a responsabilidade civil especificamente para os registradores, da mesma 

forma que o Código Civil de 1916 já regulava, e continuou regulando a responsabilidade 

dos notários: de forma subjetiva, dependente de aferição de culpa em qualquer de suas 

modalidades e com previsão de responsabilidade indireta por ato de prepostos. 

 

3.2.2. DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEI FEDERAL 

Nº 8.078/90: 

 

Em 11 de setembro de 1990 foi editada a Lei Federal nº 8.078/90, para vigência 180 

dias após a publicação, ou seja, em 12 de março de 1991, com o objetivo de estabelecer 

normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos 

termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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A polêmica acerca da aplicabilidade ou não do microssistema definido no Código 

de Defesa do Consumidor aos serviços notariais e registrais, bem como o alcance e os 

limites da responsabilidade instituída pela Lei Consumerista, dada sua importância, será 

discutida e analisada em um item próprio deste trabalho. 

Entretanto, por ora cabe indicar que a responsabilidade civil do fornecedor de 

serviços se dá sob dois aspectos: (i) com relação ao fato do serviço (art. 14, do Código de 

Defesa do Consumidor); e (ii) com relação ao vício do serviço (art. 20, do Código de 

Defesa do Consumidor). 

E cabe apontar, igualmente, que o artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, 

se refere também aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma de empreendimento. 

 

3.2.3. DA EDIÇÃO DA LEI DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES (LEI DOS 

CARTÓRIOS) – LEI FEDERAL Nº 8.935/94 - E DAS CARACTERÍSTICAS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES BASEADA EM 

SEU ARTIGO 22: 

 

Em 18 de novembro de 1.994 foi editada a Lei 8.935/94, a qual entrou em vigência 

em 21 de novembro de 1.994, e veio a regulamentar o artigo 236, da Constituição Federal, 

para dispor especificamente sobre a disciplina da atividade notarial e registral no Brasil. 

No que diz respeito à responsabilidade civil de notários e registradores, o artigo 22 

da aludida Lei veio a regulamentar a matéria, ainda que não inteiramente. 

Assim sendo, a Lei 8.935/94, ao regulamentar de forma específica, mas não por 

completo o disposto no artigo 236, §1º da Constituição Federal, no que diz respeito a 

responsabilidade civil de notários e registradores, entende-se que ela não veio a revogar a 

legislação até então vigente sobre a responsabilidade civil dos notários e registradores, a 

saber: Código Civil de 1916, para notários; e Lei de Registros Públicos, para registradores; 

ficando em aberto, ainda a questão da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do 

Consumidor aos serviços notariais e registrais, a qual será estudada no subitem próprio, 

tendo em vista que a Lei 8.935/94, que lhe e posterior, não lhe afastou expressamente a 

aplicabilidade e que, pela específica natureza de sistema protetivo do consumidor, a 

doutrina tem admitido a teoria do diálogo das fontes, para permitir aplicação dos 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, mesmo nos casos em que sobrevenha lei 

posterior que trate, em tese, sobre a mesma matéria. 
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Assim sendo, após a vigência da Lei 8.935/94, esta passou a ser a lei que, por 

excelência, regulamentou a responsabilidade direta do notário e do registrador, estatuída 

no artigo 236, §1º da Constituição Federal, permanecendo contudo em vigor e com 

aplicabilidade supletiva, o Código Civil de 1916 e a Lei de Registros Públicos, além do 

Código de Defesa do Consumidor, no que for aplicável. 

Dispõe o artigo 22, da Lei 8.935/94 que: 

Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos 

que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos 

próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso 

no caso de dolo ou culpa dos prepostos. 

O artigo 22, da Lei 8.935/94, ao regulamentar a responsabilidade civil instituída 

pelo artigo 236, §1º, da Constituição Federal foi sucinto ao determinar que notários e 

registradores responderão pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, na 

prática de atos próprios da serventia. 

Cabe aqui formular alguns questionamentos sobre os termos do artigo 22, da Lei 

8.935/94, com o objetivo de melhor definir o alcance e a sistemática de responsabilização 

estatuída pela Lei. 

A primeira questão é a forma sob a qual notários e registradores responderão pelos 

danos. Se objetiva ou subjetivamente? 

A segunda diz respeito à definição do termo terceiros. 

E a terceira pertine aos atos próprios da serventia. 

Quanto aos terceiros, estes são, segundo aponta Walter CENEVIVA: “toda pessoa 

natural ou jurídica estranha à relação funcional entre o delegado, seus escreventes e 

auxiliares, e o Estado, vitimada por prejuízo decorrente de prática indevida de ato 

profissional próprio dos que são atribuídos por lei à serventia.”258 

E, com relação aos atos próprios da serventia, Walter CENEVIVA ensina que: 

O critério objetivo caracteriza os primeiros (atos próprios) como 

inerentes às funções legais do ofício registrário e notarial, de 

organização técnica e administrativa, atribuídos ao delegado, 

relacionados nas leis. Quando o ato próprio cause prejuízo, a 

vítima tem direito à reparação, na forma do art. 22 da LNR. 

                                                           
258

 CENEVIVA, Walter. Lei dos Notários e dos Registradores comentada: Lei 8.935/94. 8. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 211. 
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Por oposição, são denomináveis de impróprios, posto que estranhos 

àquelas funções, todos os demais, embora praticados na 

serventia.259 

Com relação aos ditos atos impróprios, a vítima seria reparada com fundamento nas 

regras gerais do Direito Privado, afastada, portanto, a aplicação especial da Lei 8.935/94. 

Entretanto, o tema de maior discussão na doutrina pátria, a respeito da 

responsabilidade própria dos notários e registradores diz respeito à sua caracterização 

como responsabilidade objetiva ou subjetiva. 

Destaque-se que, neste tópico, se discute o alcance e a sistemática da 

regulamentação da responsabilidade instituída pelo artigo 236, §1º, da Constituição 

Federal, visto que, para os que entendem que se aplica diretamente a notários e 

registradores a responsabilidade de que trata o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, na 

qualidade de prestadores de serviço público, essa responsabilidade será objetiva, sem 

maiores questionamentos. 

 

3.2.3.1. O FUNDAMENTO DOS QUE VEEM A RESPONSABILIDADE DO ARTIGO 

22, DA LEI FEDERAL Nº 8.935/94, COMO DIRETA E OBJETIVA, FUNDADA NA 

APLICAÇÃO DIRETA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 

O principal argumento dos autores que defendem a responsabilidade objetiva 

própria de notários e registradores, por aplicação direta do artigo 37, §6º, da Constituição 

Federal é que as atividades notariais e registrais seriam, para eles, serviço público, e que o 

fato de ser exercida por pessoa física, aprovada em concurso público e em caráter privado, 

mas não sujeita ao regime de permissões e concessões, em nada afetaria a aplicabilidade do 

referido dispositivo constitucional. 

Para essa corrente, o art. 236, §1º, da Constituição Federal, não afastaria a 

aplicabilidade do artigo 37, §6º, da Lei Maior, mas apenas restringiria a responsabilidade 

objetiva de notários e registradores aos atos próprios da serventia. E a Lei 8.935/94 viria 

apenas para definir o que seriam esses atos próprios da serventia. 

Para Luis Manuel Fonseca PIRES: 

O papel da Lei 8.935/1994 não é o de criar uma nova ordem de 

responsabilidade civil que conflite com as demais normas 

                                                           
259

 Idem, ibidem. p. 212. 
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constitucionais – especialmente, arts. 1º e 37, caput, e §6º, da 

CF/1988, mas sim e tão somente definir as competências públicas 

– o que se pode, ou melhor, o que se deve fazer -, pois apenas no 

âmbito das competências públicas é que se pode imputar aos 

Notários e Registradores a responsabilidade por danos causados por 

uma falha no serviço.260 

Compartilham deste entendimento, pela responsabilidade objetiva própria de 

notários e registradores, por aplicação direta do artigo 37, §6º, da Constituição Federal: 

Yussef Said CAHALI261, Sérgio CAVALIERI FILHO262, Ivan Ricardo Garisio 

SARTORI263, Ricardo Cunha CHIMENTI264, Luis Manuel Fonseca PIRES265, Jairo 

Vasconcelos Rodrigues CARMO266 e Irene Patrícia NOHARA.267 

 

3.2.3.2. O FUNDAMENTO DOS QUE VEEM A RESPONSABILIDADE DO ARTIGO 

22, DA LEI FEDERAL Nº 8.935/94, COMO DIRETA E OBJETIVA, FUNDADA NO 

RISCO, E EM PARALELISMO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 37, §6º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 

Essa corrente de entendimento deve muito ao pensamento de José Renato NALINI, 

o qual se desenvolveu, ainda com base na vigência do Código Civil de 1916 e da Lei de 

Registros Públicos e antes da edição da Lei 8.935/94. 

José Renato NALINI afirma que: 

Se vier a ser negada toda relação contratual entre notário e cliente, 

aquele será responsável (responsabilidade extracontratual) do dano 

que cause, intervindo qualquer gênero de culpa – imprudência, 
                                                           
260 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Responsabilidades civil e funcional dos notários e registradores. In: 
YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato; FIGUEIREDO, Marcelo; AMADEI, Vicente de Abreu (coord.). 
Direito Notarial e Registral Avançado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 71. 
261 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012. p. 263. 
262 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 276. 
263 SARTORI, Ivan Ricardo Garisio. Responsabilidade civil e penal dos notários e registradores. Revista de 
Direito Imobiliário n. 53/102. São Paulo: RT, 2002. 
264 CHIMENTI, Ricardo Cunha. Responsabilidade civil do Estado e o Conselho Nacional de Justiça. In: 
GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello; PIRES, Luis Manuel Fonseca; BENACCHIO, Marcelo (coord.). 
Responsabilidade Civil do Estado. Desafios contemporâneos. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 1376. 
265 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Responsabilidades civil e funcional dos notários e registradores. In: 
YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato; FIGUEIREDO, Marcelo; AMADEI, Vicente de Abreu (coord.). 
Direito Notarial e Registral Avançado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 63- 75 
266 CARMO, Jairo Vasconcelos Rodrigues. Responsabilidade civil do delegatário notarial e de registros 
públicos. Revista da EMERJ v. 9, n. 36/169. Rio de Janeiro: EMERJ, 2006. 
267 NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 756. 
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negligência ou imperícia – e ainda sem culpa alguma, se com as 

modernas doutrinas da responsabilidade objetiva entendemos que o 

notário, com o exercício de sua profissão, cria um risco cujas 

consequências danosas incumbe sofrer.268 

E exemplifica José Renato NALINI, as seguintes hipóteses de responsabilização do 

notário: 

A responsabilidade civil existirá quando o notário causa um dano 

as seus clientes: 

1. Pelos defeitos formais do instrumento que determinam a 

frustração do fim perseguido com a intervenção notarial. 

2. Por vícios de fundo que determinem a nulidade absoluta (pois se 

os há, o notário deve abster-se de intervir) ou a relativa (a menos 

que esta se produza por vício previsto pelo notário e advertido aos 

outorgantes); 

3. Pela desacertada eleição do meio jurídico para a consecução do 

fim proposto; 

4. Pelo deficiente assessoramento quanto às consequências do ato 

notarial (parte tributária, etc.); 

5. Pela incorreta conduta do notário como depositário ou 

mandatário de seus clientes (para de impostos, apresentação de 

documentos, etc.).269 

José Renato NALINI fundamenta seu raciocínio, em síntese, na ideia do risco 

inerente à delegação da atividade notarial e registral, ao afirmar que: “há uma 

responsabilidade advinda do risco de quem exerce uma função pública delegada, 

independentemente de obrar com culpa.”270 

Luís Paulo Aliende RIBEIRO, ao privilegiar a aplicação específica do artigo 236, 

§1º, aos notários e registradores, afasta, em princípio a responsabilidade desses particulares 

em colaboração com o Poder Público, da responsabilidade objetiva genérica dos 

prestadores de serviço público, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, mas 

entende que: 

                                                           
268 NALINI, José Renato. A responsabilidade civil do notário. RJTJESP n. 130/19. São Paulo: Lex, 1991. p. 
21. 
269 Idem, ibidem. p. 22. 
270 Idem, ibidem. p. 25. 



117 
 

 

A previsão constitucional especial permitia, em tese, que o 

legislador, ao editar a norma regulamentar, o fizesse de modo 

diverso, o que não ocorreu, pois a Lei n. 8.935/94, editada em 

cumprimento à determinação constitucional, estabeleceu, no seu 

artigo 22, à semelhança do §6º do artigo 37 da Constituição 

Federal, que os notários e registradores respondem pelos danos que 

eles e seus prepostos causem a terceiros, assegurado aos delegados 

direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.271 

Aliende RIBEIRO vê, portanto, uma semelhança, um paralelismo e uma certa 

sintonia entre as normas do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que é baseada em risco, 

com o texto expresso do artigo 22 da Lei 8.935/94, devendo, dessa forma, ser tratado como 

instituidor de responsabilidade objetiva, tal como ocorre com o §6º, do artigo 37, da 

Constituição Federal. 

Essa também é a opinião de Claudio Antônio Soares LEVADA, o qual afirma que: 

é preciso atentar para o uso da expressão ‘responderão pelos 

danos’, constante do art. 22, da Lei 8.935/94. Fosse essa expressão, 

no caso, modalidade de responsabilidade subjetiva, não haveria 

motivo para a diferenciação a seguir efetuada, no sentido de que, 

para o exercício do direito de regresso, impõe-se a comprovação de 

dolo ou culpa dos prepostos da serventia.272 

Claudio Antônio Soares LEVADA demonstra também existir paralelismo entre o 

artigo 37, §6º da Constituição Federal e o disposto no artigo 22, da Lei 8.935/94, ao 

asseverar que: 

Ou seja, em um caso, dos notários, a lei julgou suficiente, por se 

tratar de responsabilidade objetiva, simplesmente afirmar essa 

responsabilidade; na outra hipótese, dos prepostos, julgou 

necessário esclarecer que o direito de regresso só será assegurado 

em havendo dolo ou culpa por parte dos agentes. 

                                                           
271 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 122. 
272 LEVADA, Cláudio Antônio Soares. Responsabilidade civil do notário público. Revista de Direito Privado 
n. 8/40. São Paulo: RT, 2001. 
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Essa é, e usando termos similares, a mesma técnica legislativa que 

se observa no art. 37, §6º, da CF/1988, que – pacificamente - 

consagra hipótese de responsabilidade objetiva do Estado.273 

Paulo Valério Dal Pai MORAES entende que o artigo 37, §6º da Constituição 

Federal não se aplica diretamente aos notários e registradores, mas defende a ideia de 

paralelismo entre seu comando e aquele decorrente da aplicação do artigo 22, da Lei 

8.935/94, ao expressar que: 

No que diz respeito à questão da responsabilidade civil, o disposto 

no §6º, do art. 37 da CF/88 não se aplica aos profissionais notários 

e registradores, pois tal dispositivo constitucional é específico para 

pessoas jurídicas de direito público e para pessoas jurídicas de 

direito privado, enquanto que aqueles são pessoas físicas que 

colaboram com o poder público. 

A Lei 8.935/94, no seu art. 22, define a responsabilidade civil dos 

notários e registradores como sendo objetiva, praticamente 

copiando a técnica e a teleologia constitucionais verificada no §6º 

do art. 37 da CF/88, impondo-se, assim, uma mesma interpretação 

para ambos dispositivos.274 

Ao complementar essa visão de que o artigo 22, da Lei 8.935/94, traz, consigo, uma 

ideia de risco, Renato Luís BENUCCI aponta que o fundamento jurídico para a doutrina 

que defende a responsabilidade objetiva de notários e registradores, com base no artigo 22, 

da Lei 8.935/94, é, basicamente a aplicação da teoria do risco, nas modalidades do risco-

criado e do risco-proveito, afirmando que: 

Assim, o elemento financeiro, a apropriação direta e integral dos 

emolumentos cartorários seria a maior justificativa da 

responsabilização objetiva dos notários e registradores, e seria um 

modo meio de compensar o usuário do serviço da exploração da 

atividade econômica pelos notários e registradores.275 

Bianca Sant´anna DELLA GIUSTINA entende que o artigo 22, da Lei 8.935/94, 

estabelece a responsabilização objetiva de notários e registradores, ao conter texto 

                                                           
273 Idem, ibidem. 
274 MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Os tabeliães, os oficiais registradores e o Código de Defesa do 
Consumidor. Revista de Direito do Consumidor n. 61/142. São Paulo: RT, 2007. 
275 BENUCCI, Renato Luís. A responsabilidade civil pelos atos notariais e de registro. Revista de Direito 
Imobiliário n. 74/239. São Paulo: RT. Jan, 2013. p. 248. 
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semelhante ao do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, com a exceção dos tabeliães de 

protesto, para os quais terá efeito a responsabilidade subjetiva, instituída pela Lei 9.492/97, 

por aplicação dos princípios da cronologia e especialidade. 

DELLA GIUSTINA afirma que: 

O artigo 22 da Lei nº 8.935/94, ao regulamentar a responsabilidade 

civil, conforme determina o artigo 236, §1º, da Carta de 1988, o faz 

em conformidade com a regra inserta no artigo 37, §6º, da Carta 

Magna, visto que estabelece a responsabilidade objetiva para os 

notários e registradores. O artigo 38, da Lei nº 9.492/97, dada sua 

especialidade, vige apenas para os tabeliães de protestos, restando 

afastada sua aplicação para os demais serventuários do foro 

extrajudicial.276 

 

3.2.3.3. O FUNDAMENTO DE QUEM ENTENDE A RESPONSABILIDADE DO 

ARTIGO 22, DA LEI FEDERAL Nº 8.935/94, COMO DIRETA E OBJETIVA, 

FUNDADA NA TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO (FAUTE DU SERVICE): 

 

Fundamento diverso do risco, mas que igualmente faz concluir pela 

responsabilidade direta e objetiva de notários e registradores, em razão do artigo 22, da Lei 

8.935/94, é a aplicação da teoria da culpa do serviço, faute du service, decorrente da 

atividade Estatal delegada ao particular, notário ou registrador, nos termos do artigo 236, 

da Constituição Federal. 

A respeito da teoria da culpa do serviço, ensina Maria Sylvia Zanella DI PIETRO 

que: 

A teoria da culpa do serviço, também chamada de culpa 

administrativa, ou de teoria do acidente administrativo, procura 

desvincular a responsabilidade do Estado da ideia de culpa do 

funcionário. Passou a falar em culpa do serviço público. 

[...] 

Essa culpa do serviço público ocorre quando: o serviço público não 

funcionou (omissão), funcionou atrasado ou funcionou mal. Em 

qualquer dessas três hipóteses, ocorre a culpa (faute) do serviço ou 

                                                           
276 DELLA GIUSTINA, Bianca Sant´anna. Responsabilidade do estado por atos de serventuários 
extrajudiciais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. p. 91. 
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acidente administrativo, incidindo a responsabilidade do Estado 

independentemente de qualquer apreciação da culpa do 

funcionário.277 

Venicio Antonio de Paula SALLES é da opinião de que: “sendo ato ilícito omissivo 

ou comissivo (faute du service), aplica-se a regra do art. 22, da Lei 8.935/94, respondendo 

o notário ou registrador, de forma objetiva e direta, podendo utilizar a via regressiva contra 

o servidor relapso ou omisso.”278 

Essa teoria também é compatível com os que entendem pela aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, na qual poderá haver inversão do ônus da prova em desfavor do 

responsável pelo serviço, o qual somente não responderá se comprovar não ter havido fato, 

falha ou culpa do serviço. 

Venicio Antonio de Paula SALLES desenvolve seu raciocínio, pela aplicação da 

regra do artigo 22, da Lei 8.935/94, a qual, na sua opinião, institui responsabilidade direta 

e objetiva, baseada na culpa do serviço, ao afirmar que: 

O ônus da prova toca unicamente ao delegado, que poderá 

comprovar a eventual regularidade do serviço ou tempestividade 

(sua licitude). 

Portanto, não existe, entendemos, uma regra única, posto que se a 

falha, por exemplo, for imputada à Corregedoria Geral ou 

Permanente, por suas orientações e precedentes anteriores, tocará 

ao Estado responder civilmente pelos danos impingidos ao usuário, 

pois sob a ótica do registrador e notário o ATO questionado deve 

ser encarado como ato lícito que desonera o serviço delegado. 

De outro lado, se o registrador ou notário deixar, em hipótese, de 

cumprir uma ordem judicial, como no caso de uma ordem de 

penhora, impondo exigências excessivas ou sucessivas, capazes de 

causar danos e perdas de direito ao usuário, responderá o notário ou 

registrador, de forma direta e objetivamente pela ‘falta do serviço’. 

Contudo deve ser assegurado a esta prerrogativa da contraprova, 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p. 527. 
278 SALLES, Venicio Antonio de Paula. Responsabilidade civil extracontratual dos notários e registradores. 
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tendente a imputar ao prejudicado a culpa integral ou concorrente 

do ocorrido.279 

E conclui, Venicio Antonio de Paula SALLES, asseverando que: 

O usuário sempre será indenizado desde que venha a comprovar o 

nexo etiológico, que une o perecimento de um direito a um ATO 

ADMINISTRATIVO. Os vícios ou desvios sistêmicos devem ser 

reparados pelo Estado, mas falhas ou faltas do serviço são de 

responsabilidade do delegado notarial ou registral.280 

 

3.2.3.4. O FUNDAMENTO DE QUEM VÊ A RESPONSABILIDADE DO ARTIGO 22, 

DA LEI FEDERAL Nº 8.935/94, COMO DIRETA E OBJETIVA, DE FORMA 

AUTÔNOMA, PELA SIMPLES LITERALIDADE DO DISPOSITIVO, EM 

CONTRAPOSIÇÃO AO ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PARA EXERCÍCIO DO 

DIREITO DE REGRESSO: 

 

Luiz Guilherme LOUREIRO expõe que o elemento subjetivo, dolo ou culpa, se 

encontra presente somente na parte final do artigo, que se refere ao direito de regresso que 

o notário ou registrador terá em face do seu preposto que tenha ocasionado o dano, de 

forma direta, por dolo ou culpa. 

A contrario sensu, entende que o próprio artigo 22 da Lei 8935/94, instituiu a 

responsabilidade direta e objetiva para os notários e registradores, pelos atos de seus 

serviços. 

Afirma Luiz Guilherme LOUREIRO que: 

A nosso ver, a responsabilidade do registrador é objetiva, diante do 

exposto no art. 22 da Lei 8.935/1994. A norma é clara ao dispor 

que este profissional do direito responderá pelos danos que eles e 

seus prepostos causarem a terceiros, na prática de atos próprios da 

serventia, sem estabelecer a necessidade de conduta culposa ou 

dolosa. A regra somente exige o elemento subjetivo do preposto, 

para que o titular da serventia possa exercer o direito de regresso 

contra este, caso venha a ser condenado a indenizar o usuário do 

serviço público. Logo, para caracterizar a responsabilidade civil do 

                                                           
279 Idem, ibidem. p. 1116. 
280 SALLES, Venicio Antonio de Paula. Op. cit. p. 1116. 



122 
 

 

registrador bastam o resultado lesivo e o nexo causal entre o dano e 

a conduta do agente.281 

A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 

julgamento do qual foi relator o Des. Paulo Eduardo Razuk, por unanimidade, entendeu 

que: 

O art. 236 da Constituição Federal diz que: os serviços notarial e de 

registro público são exercidos em caráter privado, por delegação do 

poder público. O art. 22 da Lei 8.935/94 estabelece a 

responsabilidade objetiva dos notários e registradores pelos danos 

causados a terceiros, cabendo ação regressiva contra seus 

prepostos, esta sim fundada na culpa.282 

A 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgado 

relatado pelo Des. Milton Carvalho, por votação unânime, considerou que o artigo 22, da 

Lei 8.935/94 estabelece a responsabilidade objetiva, ao afirmar que: 

O artigo 28 da Lei 6.015 de 1973 determinava que,  

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. 

Contudo, a lei posterior nº 8.935 de 1994, que regulamenta o artigo 

236 da Constituição Federal, em seu artigo 22, dispõe que Os 

notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e 

seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da 

serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de 

dolo ou culpa dos prepostos. 

Do que se extrai do referido dispositivo legal, aplicável à hipótese, 

é que os notários respondem objetivamente pelos danos causados 

em razão da atividade por eles exercida, sendo–lhes resguardado o 

direito de regresso contra os seus prepostos.283 
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3.2.3.5. O FUNDAMENTO DOS QUE VEEM A RESPONSABILIDADE DO ARTIGO 

22, DA LEI FEDERAL Nº 8.935/94, COMO DIRETA E SUBJETIVA, FUNDADA NA 

CULPA: 

 

Ao desenvolver o tema e estabelecer as bases dos que veem a responsabilidade civil 

de notários e registradores como direta e subjetiva, fundada no disposto no artigo 22, da 

Lei 8.935/94, Rui STOCO critica a corrente de pensamento que entende que o aludido 

dispositivo legal traz em si a ideia de responsabilidade objetiva, em vista de ter inserido a 

subjetividade na parte final da redação do texto, que trata do direito de regresso dos 

titulares em face de seus prepostos. E afirma que: “Nada mais incorreto.”284 

Ensina Rui STOCO que, em virtude da condição de agentes públicos que detêm 

notários e registradores e da responsabilidade objetiva do Estado, instituída no artigo 37, 

§6º, da Constituição Federal: “se infere não haver como responsabilizar objetivamente – a 

um só tempo e pelo mesmo fato – tanto o Estado como seu agente.” 285 

E prossegue Rui STOCO argumentando pela impossibilidade de responsabilização 

objetiva a notários e registradores, ao indicar que a responsabilidade objetiva do Estado 

decorre da teoria do risco administrativo, a qual não pode se estender ao agente público. 

Pois, conforme aduz Rui STOCO: 

E a ninguém ocorrerá estender essa obrigação de risco ao próprio 

servidor ou agente público que, tendo em vista os princípios da 

hierarquia e da legalidade, só pode fazer aquilo que a lei permite, 

sem qualquer margem de discricionariedade. Isso quer dizer que 

seus atos, sendo regrados, só por abuso, excesso, desídia, 

emulação, imprudência ou negligência podem ser diretamente 

responsabilizados. 

E, como não se desconhece, esses são componentes da culpa lato 

sensu.286 

Com relação à responsabilidade do notário e registrador pelos atos de seus 

prepostos, entende Rui STOCO que a lei apenas instituiu uma cadeia de regresso, em 

virtude da responsabilidade direta do notário e do registrador, por fato de terceiro, no caso 

seu preposto. 
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Assevera Rui STOCO, ao comentar a responsabilidade civil de que trata a Lei 

8.935/94, que: 

Não se estabeleceu a responsabilidade objetiva dos notários e 

registradores. 

Apenas e tão somente estabeleceu-se uma cadeia de direitos de 

regresso, de modo que, condenado o Estado, exsurge a obrigação 

de exigir do titular da serventia aquilo que pagou e deste obter do 

seu empregado o que ressarciu ao Estado.287 

Em conclusão, a opinião de Rui STOCO é que: 

I – Os notários e registradores, titulares de serventias extrajudiciais, 

sob a vigência da Lei 8.935/94, devem ser considerados agentes 

públicos, equiparados, pois, aos servidores públicos típicos; 

II – O Poder Público responderá objetivamente pelos danos que os 

titulares das serventias extrajudiciais, enumerados no art. 5º da Lei 

8.935/94, ou seus prepostos, nessa qualidade, causarem a terceiros; 

III – Nos termos do art. 22 dessa Lei, do art. 38 da Lei 9.492, de 

10.09.97, e do § 6º do art. 37 da CF/88, os notários e registradores 

responderão, por via de regresso, perante o Poder Público, pelos 

danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, nos casos de 

dolo ou culpa, assegurando-se-lhes o direito de ação regressiva em 

face do funcionário causador direto do prejuízo; 

IV – Nada impede, contudo, que o prejudicado ajuíze a ação 

diretamente contra o titular do Cartório, desde que se disponha a 

provar-lhe a culpa (lato sensu), com a ressalva de que, contra o 

Estado, tal prova está dispensada, bastando a demonstração do 

nexo de causalidade e do dano.288 

José de Aguiar DIAS corrobora expressamente a opinião de Rui STOCO e conclui 

que: 

Inviável, assim, estabelecer a responsabilidade objetiva do notário, 

quando o texto constitucional a quer subjetiva, dependente da 
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demonstração de que agiu com culpa, a possibilitar a ação de 

regresso por parte do ente estatal.289 

Finalmente, aponta José de Aguiar DIAS que: 

Isso nada tem a ver com a possibilidade da escolha da vítima sobre 

quem acionar, o Estado ou o notário. Aqui, sua opção é livre, desde 

que respeitada a natureza da responsabilidade de cada um. Se 

aciona o Estado, nada mais tem a demonstrar senão o vínculo que 

une a lesão sofrida ao ato do Estado, omissivo ou comissivo, 

praticado por seu agente. Se aciona o notário, há de provar a culpa 

deste.290 

Carlos Roberto GONÇALVES, também na mesma linha de pensamento, admite a 

responsabilidade objetiva do Estado, por atos praticados por notários e registradores, pois 

os considera na condição de agentes públicos, de que trata do artigo 37, §6º, da 

Constituição Federal, ao afirmar que são: 

[...] funcionários públicos em sentido lato, a despeito do ‘caráter 

privado’ como são exercidos os serviços que lhes são pertinentes, 

pois ocupam cargos criados por lei, com denominação própria e em 

número certo, são nomeados pelo Poder Público, mediante 

concurso público... E, embora não remunerados diretamente pelos 

cofres públicos, o preço de seus serviços, pagos pelos usuários, 

decorre de tabelas também aprovadas pelo Poder Público.291 

E, com relação à responsabilidade direta dos notários e registradores, estatuída na 

Lei 8.935/94, Carlos Roberto GONÇALVES, por sua vez, a entende como subjetiva, 

dependente de prova de dolo ou culpa, o que se extrai da seguinte afirmativa: 

Como já por nós anotado, a ação pode ser direcionada diretamente 

contra o Estado, baseada na responsabilidade objetiva consagrada 

no art. 37, §6º, da Constituição Federal, ou diretamente contra o 

notário ou registrador, desde que o autor se proponha, neste caso, a 

provar culpa ou dolo destes.292 
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Décio Antonio ERPEN não reconhece a natureza das atividades notariais e 

registrais como serviço público, para fins de enquadramento da responsabilidade direta de 

notários e registradores no art. 37, §6º, da Constituição Federal – prevalecendo esta 

somente para o Estado - entendendo que se aplica aos notários e registradores somente o 

disposto no artigo 236, §1º, da Constituição Federal, ao afirmar que: 

Não se aplica aos notários e registradores o preceito contido no art. 

37, §6º, da CF/1988 porque, como frisei, não se cuida de serviço 

público de ordem material da Administração direta ou indireta. 

Trata-se de atividade pública atípica, com regramento próprio. Isto 

é tão correto que o art. 236, §1º, da CF/1988 remeteu à lei ordinária 

a regulação da disciplina e da responsabilidade civil e criminal. Aí 

a razão da Lei 8.935/94. 

Se o legislador constituinte pretendesse equiparar as atividades 

notarial e registral àquelas previstas no art. 37, §6º, da CF/1988, 

não consignaria expressamente no art. 236 da CF/1988 o seguinte 

parágrafo: 

‘Lei federal 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.’ 

O texto constitucional deixa claro que o regime jurídico da 

responsabilidade não é similar a das pessoas jurídicas do direito 

público ou privado. 

O princípio normativo que rege a responsabilidade da 

Administração Pública, contido no art. 37, §6º, da CF/1988, prevê 

dupla hipótese: a) a responsabilidade objetiva da Administração, 

adotada a teoria do risco social; e b) a responsabilidade subjetiva de 

seus agentes, assegurado o direito de regresso.293 

Ao adentrar à questão da Lei regulamentadora do artigo 236, §1º, da Constituição 

Federal, Décio Antonio ERPEN defende a hipótese de responsabilidade subjetiva do 

notário e do registrador, afastando a ideia de suposto paralelismo entre o art. 22 da Lei 
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8.935/94 e o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, ao indicar que, no plano da análise do 

artigo 22, da mencionada Lei 8.935/94: 

O menos avisado pode sustentar que o legislador, ao definir a 

responsabilidade do Oficial ou Tabelião, teria adotado a 

responsabilidade objetiva; já no direito de regresso, aí sim, só seria 

possível na eventualidade da responsabilidade subjetiva do 

preposto. 

Tal premissa não é correta, porque prevê a prática de atos de parte 

do titular e dos prepostos, igualando-os, o que não ocorre no art. 

37, §6º, da CF/1988.294 

E conclui, Décio Antonio ERPEN, limitando a responsabilidade direta de notários e 

registradores tão somente a eventuais falhas na execução dos serviços, que dependem da 

análise subjetiva, de dolo ou culpa, afastando, portanto, desses profissionais a 

responsabilização objetiva, a qual poderia decorrer de eventuais prejuízos advindos de 

falhas na regulamentação da atividade; eis que com relação à sistematização e 

normatização da atividade, notários e registradores somente são executores das regras que 

lhe são impostas pelo Estado, conforme a seguir se transcreve: 

Não consigo encontrar supedâneo jurídico para responsabilizar o 

Notário ou o Registrador que agiu rigorosamente dentro do estrito 

dever legal, em cumprindo a lei ou ato normativo superior, e se seu 

ato vier a causar prejuízo a outrem. Ele não responde pelas falhas 

do sistema que ele não erigiu. Quando ele assumiu uma função, 

prestou juramento de cumprir a lei e as normas emanadas por seus 

superiores. Pelo seu fiel cumprimento não pode responder por 

eventual lesão causada a outrem. A prevalecer a tese da 

responsabilidade objetiva da atividade, chegaríamos a este extremo. 

Deve-se perquirir, caso a caso, se a falha adveio em razão do mau 

desempenho ou da falta de cuidados. Isso importa em presumir o 

dolo ou a culpa (imperícia, imprudência ou negligência). E quando 

se aplica a responsabilidade objetiva, tal exame inexiste. 

Como na responsabilidade objetiva não se analisa, para fins de 

incidência, se houve má programação ou má execução dos 
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serviços, os Notários e Registradores, no caso de ausência do 

elemento subjetivo na fase de execução, seriam responsabilizados 

pela má programação dos serviços, na qual não intervieram. E, para 

qualificar os serviços, o único vetor é a lei (por extensão, os atos 

normativos que se inspiram nela). Se proclamarmos que inexiste 

responsabilidade pelas falhas do sistema, mas somente pela má 

execução da atividade, estaremos afastando a teoria objetiva (ou do 

risco).295 

É de se ressaltar que, anteriormente à entrada em vigor do artigo 22, da Lei 

8.935/94, vigia, em termos de responsabilidade civil dos registradores, o artigo 28, caput, 

da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), o qual tem o seguinte texto: 

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. 

Em comentário concernente à diferenciação entre o texto do artigo 22, da Lei 

8.935/94 e o texto do artigo 28, da Lei 6.015/73, Décio Antônio ERPEN explica que: 

O fato de não haver sido reiterada a redação n Lei 8.935/1994, em 

absoluto faz crer que houvesse sido alterado o regime jurídico da 

responsabilidade. O novo regramento constitucional não veio para 

agravar a posição dos titulares dos ofícios, nem para o Estado se 

desonerar dela, transferindo-a para o delegado. Para haver a 

responsabilidade civil, tem que haver o dano, o nexo causal e o ato 

falho consistente no dolo ou na culpa do Notário ou Registrador. 

O que tem gerado confusão é a adoção da responsabilidade direta, 

esta, sim, consagrada pela natureza da atividade. Está ela disposta 

no art. 22 da Lei 8.935/1994.296 

E finaliza, Décio Antônio ERPEN, aduzindo que: “Se existe responsabilidade 

objetiva no funcionamento dos Ofícios Registrais e Notariais, ela deveria ser arcada, 
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consoante regra geral, pelo Poder Público, com direito de regresso.” 297 Isto porque, resume 

ERPEN: 

Sendo a organização e o funcionamento das Serventias 

normatizados pelo poder delegante, só a má execução dos mesmos 

serviços é que importa no dever de indenizar. E o mau desempenho 

pode ocorrer, ou por dolo (afronta à norma), ou por culpa, numa 

das três modalidades.298 

Ao qualificar a atual situação jurídica de notários e registradores, no ordenamento 

pátrio, Ricardo Henry Marques DIP leciona que: 

[...] a Constituição Federal de 1988 acolheu, entre nós, a gestão 

privada dos serviços notariais e registrários (art. 236, caput) e, ao 

fazê-lo, abdicou de incluir notários e registradores no quadro tanto 

dos a) agentes políticos – porque, em síntese, não se dirigem a 

formar a superior vontade estatal -, seja dos b) servidores públicos 

– porque, em resumo, não são pagos pelos cofres públicos -, 

contando-os, isto sim, entre os c) particulares colaboradores do 

Poder Público, a exemplo dos tradutores e intérpretes públicos, dos 

leiloeiros, dos reitores de universidades privadas etc., pessoas que 

exercitam função pública em nome próprio, ainda que sob a 

fiscalização do Poder Público.299 

Em decorrência dessa qualificação, Ricardo Henry Marques DIP afasta a 

aplicabilidade da responsabilidade direta e objetiva dos prestadores de serviços públicos, 

estatuída no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a notários e registradores e, com 

relação à norma contida no artigo 22, da Lei 8.935/94, regulamentadora do §1º, do artigo 

236, da Constituição Federal, assevera que: “não indica a espécie fundacional da 

responsabilização objeto e apenas rende ensejo à direta responsabilidade civil do 

registrador pelos atos próprios e de seus prepostos.” 300 

E ensina Ricardo DIP que: “responsabilidade direta – equivale a dizer, sem 

cabimento de convocação solidária ou secundária (salvas as hipóteses de insolvabilidade 
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do registrador – tal o observou agudamente Décio Erpen – e, aqui controvertidamente, na 

bitola de erro clamoroso in vigilando) - não implica a idéia de responsabilidade 

objetiva.”301 

Gabriel ZEFIRO, por seu turno, entende que o artigo 37, §6º da Constituição 

Federal, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva do Estado “não pode ser aplicado aos 

delegatários”302 e, com relação ao artigo 22, da Lei 8.935/94, o qual regulamentou o artigo 

236, §1º da Constituição Federal, explica que: 

Contudo, o artigo não definiu claramente a natureza da 

responsabilidade civil dos delegatários. A norma pontua a 

necessidade de dolo ou culpa na ação regressiva contra os 

prepostos, mas não as exclui expressamente no tocante à 

responsabilidade dos notários e oficiais do registro. A exclusão de 

dolo e culpa, com a aplicação da responsabilidade objetiva advém 

de construção interpretativa.303 

Exposto o cerne do problema acerca da aplicabilidade do artigo 22, da Lei 

8.935/94, Gabriel ZEFIRO fundamenta seu pensamento no sentido de que: 

A responsabilidade civil, entenda-se, o dever de indenizar, exige 

para a sua configuração elementos ligados à conduta do agente: 

ação ou omissão, dano, nexo de causalidade entre a ação ou a 

omissão e o fato causador do dano, dolo ou culpa do agente.304 

E contesta, Gabriel ZEFIRO a possibilidade da aplicação da responsabilidade 

objetiva a notários e registradores, dando o exemplo de alguém que, com documentação 

falsificada, por falsificação perfeita, vem a obter determinado registro inidôneo. Nesta 

hipótese, se: “acionado pelo prejudicado, o registrador não teria como argumentar com a 

perfeição material do golpe, se o juiz entender que ele responde mediante responsabilidade 

objetiva. Ainda que ausentes negligência, imperícia ou imprudência na conduta do 

delegatário, ele terá que indenizar.”305 

Com esses fundamentos, Gabriel ZEFIRO conclui seu raciocínio afirmando que: 

os delegatários respondem por eventuais danos causados a terceiros 

pela atividade que exercem na modalidade de responsabilidade 
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subjetiva, de forma a que o autor da ação de indenização 

correspondente deverá provar culpa ou dolo para obter sucesso na 

demanda.306 

Em estudo mais antigo, mas não menos importante, Maria Helena DINIZ classifica 

a responsabilidade civil de notários e registradores dentro do capítulo da responsabilidade 

profissional, onde trata da responsabilidade de advogados, médicos, farmacêuticos e 

demais exercentes de profissões regulamentadas, a parte, portanto, da responsabilidade do 

Estado e dos prestadores de serviços públicos. 

Maria Helena DINIZ considera, também, a especialidade do disposto no artigo 236, 

§1º, da Constituição Federal face às pessoas dos notários e registradores, para afastar-lhes a 

aplicação da responsabilidade direta e objetiva, com base no artigo 37, §6º, da Carta 

Magna, afirmando que: “[...] entendemos que, diante do art. 236, §1º, da CF/88, que é uma 

norma especial, ela se lhes aplicará, prevalecendo sobre o art. 37, §6º, que é uma norma 

geral.”307 

E aduz, Maria Helena DINIZ, que: “Pelo prejuízo causado, no exercício de sua 

função registraria, responderá, havendo culpa, o oficial registrador por ato próprio ou de 

seus prepostos, desde que o Cartório não seja oficializado.”308 

Sílvio de Salvo VENOSA coloca a coexistência da responsabilidade objetiva do 

Estado e subjetiva do notário ou registrador, nos seguintes termos: 

Em princípio a ação indenizatória deve ser dirigida contra o Estado, 

embora entenda parte da doutrina que a ação pode também ser 

direcionada diretamente contra o notário, hipótese em que o autor 

deve provar culpa ou dolo, porque a responsabilidade objetiva é 

somente do Estado nessa hipótese.309 

Walter CENEVIVA também se alinha à corrente da responsabilização direta e 

subjetiva de notários e registradores e indireta e objetiva do Estado, pelos atos das 

serventias notariais e registrais. 

Afirma Walter CENEVIVA que: “Gravidade da culpa é o parâmetro da lei, a ser 

aplicado na responsabilidade indenizatória, por atos próprios da serventia, a contar do 

                                                           
306 Idem, ibidem. p. 15. 
307 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro.  25. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 7. p. 328. 
308 Idem, ibidem. p. 325. 
309 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013. v. 4.  p. 286. 



132 
 

 

conceito de culpa, ou seja da violação de dever legal pelo delegado, enquanto agente 

público.”310 

Hércules Alexandre da Costa BENÍCIO, também se filia a essa mesma corrente, ao 

interpretar o artigo 22, da Lei 8.935/94, no seguinte sentido: 

A responsabilidade de notários e registradores não pode ser 

objetiva, porquanto, caso estes sejam fiéis ao sistema jurídico 

(cumprimento da lei e das normas superiores) e mesmo assim da 

sua atividade advier dano a uma pessoa, à evidência que estarão 

isentos de sua responsabilização. Neste caso, a responsabilidade 

(decorrente do sistema) será direta e exclusivamente do Estado-

legislador ou do Estado-corregedor.311 

E conclui, Hércules BENÍCIO, afirmando que: 

Com efeito, o agente que atua rigorosamente dentro do estrito 

dever legal não pode ser chamado a responder pelas falhas do 

sistema que ele não erigiu. Quando um agente assume uma função 

pública, compromete-se a cumprir a lei e as normas. Se prevalecer 

a tese da responsabilidade objetiva para as atividades notariais e de 

registro, chegaríamos a essa extrema incongruência.312 

Clayton REIS, em estudo anterior à vigência da Lei 8.935/94, aponta para a 

responsabilidade baseada na culpa, ao consignar que: 

A teoria da responsabilidade civil no direito brasileiro já 

sacramentou a ideia de que todo ato lesivo aos interesses de 

terceiros, praticados com culpa ou dolo, resulta no indiscutível 

dever de indenizar. Os notários e registradores não fugiram a essa 

regra geral do direito. 

O fato que são agentes do Estado não lhes subtrai o dever de 

reparar o dano causado a terceiros, particularmente tendo 

conhecimento de que seus atos decorrem de obrigação contratual 

de produzir resultado. Assim, devem os notários e registradores 

exercer a cuidada observação no recrutamento de seus prepostos, 

                                                           
310 CENEVIVA, Walter. Lei dos Notários e dos Registradores comentada: Lei 8.935/94. 8. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 207. 
311 BENÍCIO, Hércules Alexandre da Costa. Responsabilidade civil do Estado decorrente de atos notariais e 
de registro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 269. 
312 Idem, ibidem. p. 269. 
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em face da culpa in vigilando e da culpa in eligendo, para que estes 

exerçam suas atividades com cautela e diligência.313 

Para Arnaldo RIZZARDO a responsabilidade de notários e registradores, fundada 

no artigo 22, da Lei 8.935/94 é direta, ilimitada e subjetiva, citando os argumentos de José 

de Aguiar DIAS e de Clayton REIS.314 

Sonia Marilda Péres ALVES entende a responsabilidade dos notários e 

registradores por subjetiva, com base no art. 22, da Lei 8.935/94 e coloca que: 

Na verdade, o art. 22 da Lei 8.935/1994 regulou a responsabilidade 

subjetiva-direta desses titulares e, assim dispondo, inovou, tão-

somente, para atribuir legitimação extraordinária a esses 

profissionais, ou seja, para que eles figurem no polo passivo das 

ações indenizatórias demandadas por terceiros, lesados por atos 

praticados nas respectivas serventias, por prepostos. Essa norma 

assegura-lhes a denunciação da lide aos presumíveis causadores do 

dano, mediante perquirição do elemento subjetivo configurado no 

dolo ou na culpa.315 

Letícia Franco Maculan ASSUMPÇÃO, ao defender a responsabilização de 

notários e registradores de forma subjetiva, utiliza-se da interpretação sistemática da Lei 

8.935/94 em conjunto com a lei posterior que regulamentou o serviço de protesto de 

títulos, Lei 9.492/94, prevendo, de forma expressa, a responsabilidade subjetiva, 

asseverando que: 

O entendimento de que foi mantida a responsabilidade subjetiva de 

notários e registradores também encontra amparo em determinação 

expressa do art. 38 da Lei 9.492, de 10.09.1997, que definiu a 

responsabilidade subjetiva dos tabeliães de protestos de títulos, ao 

afirmar que eles são ‘[...] civilmente responsáveis por todos os 

prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 

substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem, 

assegurado o direito de regresso’.316 

                                                           
313 REIS, Clayton. A responsabilidade civil do notário e do registrador. RT 703/15. São Paulo: RT, 1994. 
314 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011.  p. 387. 
315 ALVES, Sonia Marilda Péres. Responsabilidade civil de notários e registradores: a aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor em suas atividades e a sucessão trabalhista na delegação. Revista de Direito 
Imobiliário n. 53/93. São Paulo: RT. Jul, 2002. 
316 ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. Função notarial e de registro. Concurso público, regime 
jurídico e responsabilidade civil. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2011. p. 141. 
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Para Henrique BOLZANI, o sistema de responsabilidade civil de notários e 

registradores, baseado no §1º, do art. 236, da Constituição Federal, opera de forma própria, 

tendo em vista a “natureza jurídica híbrida e atípica”317 da atividade, sendo que: 

Quanto à teoria da responsabilidade civil aplicável aos notários e 

registradores, nos parece mais razoável a incidência da teoria da 

responsabilidade civil subjetiva a estes profissionais do Direito, eis 

que, do contrário, problemas práticos inevitáveis e configuradores 

das mais injustas situações jurídicas se perpetuariam no exercício 

destas atividades, a ponto de se tornarem, em muitos casos, 

inviáveis. A despeito disso, ao nosso ver, a fundamentação jurídica 

que mais se amolda às exigências de uma hermenêutica resultante 

da interpretação lógico-sistemática dos dispositivos legais referidos 

no presente trabalho é a teoria subjetiva da responsabilidade civil, 

conforme argumentos apresentados.318 

Bianca Sant´anna DELLA GIUSTINA entende que somente para os tabeliães de 

protesto, por força de disposição expressa do artigo 38, da Lei 9.492/97, valerá a 

responsabilidade subjetiva, isto tendo em vista que, para a autora, o artigo 22, da Lei 

8.935/94 traz regra geral de responsabilidade objetiva, conforme já explicitado em tópico 

próprio.319 

Para Elaine Garcia FERREIRA: “Ao interpretar o art. 22 da Lei 8.935/94, devemos 

observar o paradigma constitucional e a Lei de Registros Públicos, apontando para a 

responsabilidade civil subjetiva.” 320 

Na opinião de Elaine Garcia FERREIRA: “O art. 22 da Lei 8.935/94 não prevê 

expressamente a responsabilidade independentemente de culpa do tabelião e do 

registrador, levando à conclusão de que eles respondem subjetivamente, pois esta é a regra 

em consonância com o princípio da Unidade da Constituição.” 321 

                                                           
317 BOLZANI, Henrique. A responsabilidade civil dos notários e dos registradores. São Paulo: LTr, 2007. p. 
109. 
318 BOLZANI, Henrique. A responsabilidade civil dos notários e dos registradores. São Paulo: LTr, 2007. p. 
110. 
319 DELLA GIUSTINA, Bianca Sant´anna. Responsabilidade do estado por atos de serventuários 
extrajudiciais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. p. 91. 
320

 FERREIRA, Elaine Garcia. A responsabilidade civil dos notários e registradores. Revista Fé Pública n. 
16/44. Rio de Janeiro: Anoreg/RJ, set, 2012. 
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 Idem, ibidem. p. 44. 
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E que: “Pelo fato de o tabelião e de o registrador não exercerem uma atividade 

empreendedora, não pode ser reconhecido o risco-proveito que dá causa à responsabilidade 

objetiva do particular.”322 

Marcelo Antônio Guimarães FLACH é também adepto da responsabilidade 

subjetiva e afirma que: “Parte da doutrina entende, e assim também entendemos, que a 

responsabilidade do tabelião e do registrador tem natureza subjetiva, baseada na culpa ou 

dolo.”323 

Carlos Roberto Teixeira GUIMARÃES contrapõe a responsabilidade objetiva e 

subsidiária do Estado, relativa aos atos notariais e registrais, e define a responsabilidade 

direta e própria de notários e registradores nos seguintes termos: 

Assim sendo, a vítima do dano provocado por erro do registrador 

ou notário tem ação contra o Estado (sem necessidade de provar a 

culpa ou o dolo, mas apenas indicando o fato e sua causação), mas 

esta responsabilidade é subsidiária em relação ao oficial titular da 

delegação; e contra o próprio delegatário (desde que, reverta a 

presunção proporcionada pela fé pública). 

Nossa interpretação acima reflete a necessidade de se dar o 

verdadeiro valor jurídico que a fé pública merece, ou seja, somente 

quando o escrivão agir contra a legalidade do sistema extrajudicial, 

é que a presunção protetora da fé pública deve ser desafiada, e 

ainda assim, somente em juízo.324 

Augusto Lermen KINDEL, ao analisar e confrontar as principais teses sobre a 

responsabilidade civil do notário e do registrador, se objetiva ou subjetiva, expõe que: 

Vários são os argumentos apresentados pelos defensores de uma e 

outra teoria. Entretanto, segundo se pode analisar, a 

responsabilização do notário esta no campo da responsabilidade 

subjetiva, tanto por ato próprio, como ato de seu empregado, 

devendo-se demonstrar a culpa lato sensu dos notários e 

                                                           
322

 Idem, ibidem. p. 44. 
323 FLACH, Marcelo Guimarães. Responsabilidade civil do notário e do registrador: de acordo com o novo 
Código Civil. Porto Alegre: AGE, 2004. p. 46. 
324 GUIMARÃES, Carlos Roberto Teixeira. A responsabilidade civil cartorária extrajudicial. Rio de 
Janeiro: o autor, 2005. p. 85. 
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registradores na responsabilidade direta e dos prepostos na 

responsabilização indireta.325 

Karin Regina Rick ROSA interpreta o artigo 22, da Lei 8.935/94, de forma 

sistemática, pela responsabilidade civil subjetiva, regra no Direito Civil pátrio, e expressa 

que: 

O art. 22 da Lei 8.935/94, que trata especificamente sobre a 

responsabilidade civil dos titulares das serventias, não contempla 

expressão que excepciona a responsabilidade subjetiva. Logo, no 

silêncio, aplica-se, sempre, a responsabilidade subjetiva. Aliás, 

quando a intenção é responsabilizar por culpa, mostra-se totalmente 

desnecessário prever expressamente a exceção (como prevê o art. 

37 da Lei 9.492/97). Segundo, historicamente a responsabilidade 

dos tabeliães e registradores sempre foi de natureza subjetiva. 

Neste sentido é o art. 28, da Lei 6.015/73, por exemplo.326 

A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

em decisão da qual foi relator o Des. Ricardo Dip, reconheceu a responsabilidade subjetiva 

do notário, com base no artigo 22, da Lei 8.935/94, a par da responsabilidade 

constitucional objetiva do Estado.327 

A 9ª Câmara de Direito Público do TJSP, em decisão recente da qual foi relator o 

Des. Carlos Eduardo Pachi, também reconhece a responsabilidade subjetiva do notário, 

consoante se demonstra da seguinte ementa: 

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos 

materiais em face do Tabelião de Notas e outros arrolados na 

inicial – Inteligência do art. 2 da Lei nº 8.935/94 e art. 38 da Lei nº 

9.492/97 – Hipótese de responsabilidade civil subjetiva que exige 

prova de dolo ou culpa do agente público ou particular em 

exercício de atividade pública - Ausência de nexo de causalidade 

                                                           
325 KINDEL, Augusto Lermen. Responsabilidade civil dos notários e registradores. Porto Alegre: Norton 
Editor, 2007. p. 149. 
326 ROSA, Karin Regina Rick. Reflexões acerca da responsabilidade civil dos notários. Boletim Informativo 
Notarial e Registral n. 5241. São Paulo: INR, maio, 2012. 
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Henry Marques Dip, j. 12.04.2005. 
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entre o dano sofrido pelo Autor e a conduta do Tabelião – Ação 

improcedente – sentença confirmada.328 

Ao reconhecer a responsabilidade subjetiva, julgou a 17ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido relator o Des. Gerson Rolim 

Stocker, com amparo nos ensinamentos de Rui Stoco, Décio Erpen e Ricardo Dip, no 

sentido de que a regra, no nosso sistema jurídico, é a responsabilidade subjetiva, e que: 

“para se valer da exceção (responsabilidade objetiva), deve haver previsão expressa 

afastando a culpa. Se o legislador quisesse que fosse objetiva, a expressão ‘independente 

de culpa’ estaria presente nas normas. Assim, aplica-se a regra geral do art. 186 do CC.”329 

 

3.2.4 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (LEI 10.406/2002): 

 

Em 10 de janeiro de 2002, após mais de 30 (trinta) anos de tramitação no 

Congresso Nacional e diversas atualizações, foi sancionado o projeto de Código Civil, 

inicialmente elaborado pela comissão composta pelos juristas: José Carlos Moreira Alves 

(Parte Geral), Agostinho de Arruda Alvim (Direito das Obrigações), Sylvio Marcondes 

(Direito de Empresa), Ebert Vianna Chamoun (Direito das Coisas), Clóvis do Couto e 

Silva (Direito de Família), Torquato Castro (Direito das Sucessões), e presidida por Miguel 

Reale, com as modificações introduzidas ao longo desse tempo. 

Esse “novo” Código Civil surgiu fundado nos princípios da socialidade, eticidade e 

operabilidade, voltado a uma sociedade urbana, massificada e complexa, contrapondo-se 

ao Código Civil de 1916, que era fruto de uma sociedade predominantemente rural e 

dotado de uma criticada visão individualista e patrimonialista. 

Em decorrência de todas as mudanças sociais e jurídicas ocorridas no século XX, 

aponta Claudio Luiz Bueno de GODOY que se desenhou: “um novo quadro para a 

responsabilidade civil, de declínio dos pressupostos de culpa, da identificação de uma 

pessoa especificamente individualizada a quem incumba, afinal uma obrigação que seja de 

recomposição de um patrimônio diminuído, desfalcado.”330 

                                                           
328 TJSP, Apelação n. 0006617-14.2008.8.26.0028 – Aparecida – 9ª Câmara de Direito Público – Relator: 
Des. Carlos Eduardo Pachi, v.u., j. 30.04.2014. 
329 TJRS, Apelação Cível nº 70053449807, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Des. Gelson Rolim 
Stocker, v.u., j. 19.12.2013, p. 21.01.2014. 
330 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no 
Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 32. 
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E que, segundo Claudio Luiz Bueno de GODOY: “em primeiro lugar, então, passa-

se a cogitar da procura não mais de um culpado, e sim de um responsável pela 

indenização.” 331 

Entretanto, a noção de culpa não foi abandonada pelo Código Civil de 2002. Ao 

contrário, a regra geral em termos de responsabilidade civil permanece fundada na culpa, 

em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia); o que ocorre é 

que foi introduzido um novo elemento, o risco, a fundamentar a responsabilização, 

independentemente da aferição de culpa, mas de forma excepcional à regra da 

responsabilidade subjetiva. 

A esse respeito, Álvaro Villaça AZEVEDO aponta que a culpa continua sendo o 

principal fundamento da responsabilidade extracontratual, apesar de conviver, no sistema, 

a responsabilidade pelo risco, nos seguintes termos: “Em nosso CC, o grande fundamento 

da responsabilidade extracontratual é a culpa, embora, como vimos, se admita 

responsabilidade sem culpa, que vem impondo aos povos modernos, ante a insuficiência da 

culpa à cobertura de todos os danos.”332 

Ao discorrer sobre a evolução da teoria do risco, Alvino LIMA estabelece que, 

hoje, convivem responsabilidade baseada na culpa e a responsabilidade com fundamento 

no risco, principalmente quando se trata de risco criado pelo exercício de determinada 

atividade humana: 

Eis porque os próprios defensores da teoria do risco, a princípio, 

pretendendo fazer tábula rasa da culpa, com o intuito de só admitir 

a responsabilidade decorrente exclusivamente do fato humano, 

retrocederam nas suas conclusões, delimitaram os seus conceitos, 

proclamando hoje um sistema misto, no qual, ao lado da 

responsabilidade fundada na culpa, inscrevem-se o princípio da 

teoria do risco criado, assim como outros aspectos da 

responsabilidade sem culpa, mesmo fora do âmbito da teoria do 

risco.333 

José Fernando SIMÃO, por sua vez, define que a denominada teoria da culpa 

continua sendo a regra geral de indenização estabelecida pelo Código Civil de 2002 e que a 

                                                           
331 Idem, ibidem. p. 32. 
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chamada teoria do risco, apesar de agora contar com uma cláusula genérica expressa, deve 

ser interpretada excepcionalmente. 

SIMÃO explica que: 

O Código Civil vigente adota, portanto, como regra, a Teoria da 

Culpa, chamada de subjetiva, pois leva em conta a conduta do 

agente e se esse agiu de maneira diligente e prudente. Nesse 

sentido, a regra insculpida no artigo 159, com modificações, está 

no artigo 186 do novo Código Civil, que expressamente consagra a 

indenização por danos morais, segundo o preceito constitucional 

(artigo 5º, X). 

Já o novo Código Civil, em seu artigo 927, parágrafo único, 

preceitua que haverá a obrigação de indenizar, independentemente 

de culpa, nos casos previstos em lei, ou quando a atividade 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 

para os direitos de outrem. Assim, o novo diploma afasta a teoria da 

culpa e expressamente adota a Teoria do Risco, chamada de objetiva, 

segundo a qual aquele que em virtude de sua atividade cria um risco 

de danos a terceiro, fica obrigado a reparar, sendo irrelevante que a 

ação do agente denote imprudência ou negligência.334 

 

3.2.4.1 DA CLÁUSULA GENÉRICA DE RESPONSABILIDADE CIVIL PELO RISCO 

DA ATIVIDADE (ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002): 

 

O artigo 927 do Código Civil de 2002 dispõe 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. 

A responsabilidade civil subjetiva, baseada na culpa, pressuposto do ato ilícito 

civil, não merece aqui um estudo mais acurado, eis que já foi estudada quando da análise 
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da responsabilidade civil dos notários e registradores, com base na Lei 8.935/94, para os 

que entendem que o artigo 22, da aludida lei, estatui responsabilidade subjetiva. 

Cabe aqui abrir um espaço para analisar a cláusula genérica de responsabilidade 

civil objetiva, instituída no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil e se esta 

abarcaria a atividade notarial e registral, notadamente quanto à parte final do dispositivo: 

“quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”. 

Destacamos do dispositivo legal analisado as expressões: atividade, normalmente 

implicar por sua natureza e risco. 

Primeiramente, para que possa se enquadrar no conceito do parágrafo único do 

artigo 927, há que se tratar de uma atividade, ou seja, não basta um ato isolado. Neste 

sentido, assim como qualquer atividade profissional, a atividade notarial e registral, até por 

aplicação do princípio da continuidade que rege as funções estatais delegadas, encaixa-se, 

perfeitamente, dentro do contexto de atividade previsto no Código Civil. 

Segundo, é necessário que essa atividade, implique, normalmente, por sua 

natureza, um risco a terceiros. Esse será o foco do estudo neste tópico. 

Entretanto, cabe consignar que somente o risco propriamente dito não é suficiente 

para, por si só, gerar o enquadramento no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil; 

sendo imprescindível a análise das características da atividade, se estas oferecem em 

condições de normalidade, por sua própria natureza, um risco juridicamente relevante. 

O risco, em sentido lato, existe em todas as atividades e é inerente à própria 

vida335336. Mas não é todo e qualquer risco, ainda que mínimo, que se enquadra no conceito 

do parágrafo único do artigo 927, do Código Civil. 

Como ressalta Anderson SCHREIBER: 

Contesta-se, habitualmente, que qualquer atividade humana 

importa, em alguma proporção, risco aos direitos alheios. A crítica, 

puramente formal, demonstra apenas que o legislador pretendeu, 

obviamente, referir-se às atividades que tragam risco elevado, risco 

provável, verdadeiro perigo de dano – o que, sem embargo do 

                                                           
335 Vale aqui lembrar João Guimarães Rosa: “Viver é negócio muito perigoso...” 
336

 ROSA, João Guimarães. Grande sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar. 1994. v. 2. p. 7. 
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esclarecimento, não soluciona todas as dúvidas suscitadas pela 

expressão.337 

Claudio Luiz Bueno de GODOY ressalta que a cláusula geral de responsabilidade 

objetiva fundada no risco, teve clara influência: “do Código Civil português e do Código 

Civil italiano – especialmente de seu art. 2.050 –”338. 

Todavia, tanto a legislação portuguesa, quanto a italiana, se utilizam da noção de 

perigo e de atividade perigosa. Já a brasileira utiliza os termos risco e atividade de risco. 

Há a discussão, portanto, se a lei brasileira se restringe às atividades perigosas, tal 

como no Direito Italiano e Português, ou se o legislador brasileiro quis ir além. 

De acordo com Ney Stany Morais MARANHÃO, neste aspecto, ao estudar o 

Direito Estrangeiro, estabelece que a legislação suíça: “parece ser a que mais se aproxima 

da realidade brasileira, já que produziu cláusula geral de responsabilidade objetiva fundada 

no risco, de proporções no mínimo equiparadas à responsabilidade subjetiva.”339 

Giselda Maria Fernandes Novaes HIRONAKA, ao analisar a cláusula geral de 

responsabilidade civil no Direito Suíço, a qual em muito se assemelha à cláusula genérica 

brasileira, do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, estabelece que esse risco é um 

risco qualificado, nos seguintes termos: 

A cláusula geral apresenta um substrato de risco qualificado e só a 

sua realização justifica a reparação dos danos eventualmente 

ocasionados às vítimas. Esse risco qualificado resulta da 

periculosidade contida numa certa atividade, periculosidade esta 

que, por si só, seria suficiente para interditar a sua prática, mas, 

tendo em vista a função social inerente ao seu desempenho, o 

privilégio atribuído por força da autorização de se realizar a 

atividade deve estar, então, respaldado pela imputação da 

responsabilidade objetivada que deriva da cláusula, no sentido da 

reparação dos danos eventualmente causados.340 

Claudio Luiz Bueno de GODOY, por sua vez, após afastar do âmbito do artigo 927, 

parágrafo único, a teoria do risco integral e analisar a aplicação das teorias do risco criado 

                                                           
337 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 23. 
338 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Op. cit. p. 47. 
339 MARANHÃO, Ney Stany Morais. Responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade: uma 
perspectiva civil-constitucional. São Paulo: Método, 2010. p. 236. 
340 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005. p. 329. 
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e do risco proveito, define os limites do risco inerente à atividade, que passa a servir de 

parâmetro de abrangência do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que é o risco 

perigo. 

GODOY consigna que, nos termos do Código Civil, é: “a atividade de risco, uma 

atividade intrinsecamente perigosa que, por isso, deve suscitar a responsabilidade sem 

culpa de quem a exerce.”341 

Explica GODOY que: 

Por essa tese, evidenciar-se-ia um nexo próprio de imputação da 

obrigação de ressarcir, com campo particular de incidência, 

contemplativo do desenvolvimento de uma atividade dotada de 

perigo imanente. Pela compreensão literal, um perigo inclusive 

normal, imanente, inerente ao desenvolvimento da mesma 

atividade. Dessarte, sem, propriamente, a configuração de um 

defeito, mesmo que de segurança, a exigir uma periculosidade 

adquirida, fora do normal e do quanto se poderia prever.342 

Em outra obra, ao comentar a responsabilidade com base no artigo 927, parágrafo 

único, do Código Civil, comenta Claudio GODOY que: 

Exige-se, enfim, não um perigo anormal, e nem propriamente 

um perigo, posto intrínseco, mas antes, um risco especial 

naturalmente induzido pela atividade e identificado de acordo 

com dados estatísticos existentes sobre resultados danosos 

que lhe sejam resultantes, ou seja, conforme a verificação da 

regularidade estatística com que o evento lesivo aparece 

como decorrência da atividade exercida.343 

Para Flávio TARTUCE apesar de não ser necessário que a atividade seja 

considerada perigosa para dar ensejo à responsabilidade objetiva fundada no artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil, faz-se, todavia indispensável que a atividade contenha 

um risco excepcional, nos seguintes termos: 

                                                           
341 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Op. cit. p. 107. 
342 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no 
Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 107. 
343 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. In: PELUSO, Cezar (Org.). Código Civil comentado: doutrina e 
jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 contém o Código Civil de 1916. 5. ed. rev. e atual. Barueri – SP: 
Manole, 2011. p. 932. 
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O art. 927, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro enuncia na 

segunda parte a responsabilidade objetiva, que decorre de uma 

atividade de risco normalmente desempenhada pelo autor do dano. 

[...] 

Na opinião deste autor, há no dispositivo um risco excepcional, 

acima da situação de normalidade, mas que não chega a ser um 

perigo. Todavia, havendo perigo, que é mais que o risco, o 

dispositivo pode ser subsumido.”344 

Para Sérgio CAVALIERI FILHO, a parte final do parágrafo único do artigo 927 do 

Código Civil adotou a teoria do risco criado, ao afirmar que: “de uma coisa não se tem 

dúvida: aqui foi adotada a teoria do risco criado, da qual o mestre Caio Mário é o maior 

defensor.”345 

Sérgio CAVALIERI FILHO afirma, ainda, que: “não há, a priori, como especificar, 

exaustivamente, quais são as atividades de risco, mas pode-se adotar, em face da teoria do 

risco criado, o critério do risco inerente como elemento orientador.”346 

Para Wendell Lopes Barbosa de SOUZA a cláusula geral de responsabilidade sem 

culpa, prevista no Código Civil de 2002, adotou a teoria do risco-criado e não a teoria do 

risco-proveito, conforme explica: 

O risco-criado, em detrimento do risco-proveito, foi apontado como 

o influenciador da responsabilização objetiva pela atividade 

arriscada, posicionamento que posteriormente dirigiu a decisão 

sobre se dada conduta poderia ou não ser tipificada na segunda 

parte do parágrafo único do art. 927 do Código Civil.347 

Roger Silva AGUIAR, por sua vez, coloca a questão sob o prisma do risco-

probabilidade, ao consignar que: 

Os termos contidos na terceira parte do artigo 927, parágrafo único 

– atividade, normalmente e por sua natureza -, não podem ser 

determinados em nível meramente semântico, sob pena de se ver 

menoscabada a proposta planeada pelo legislador. A palavra 

                                                           
344 TARTUCE, Flávio. Responsabilidade civil objetiva e risco: a teoria do risco concorrente. São Paulo: 
Método, 2011. p. 386. 
345 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit. p. 186. 
346 Idem, ibidem. p. 189. 
347 SOUZA, Wendell Lopes Barbosa de. A responsabilidade civil objetiva fundada na atividade de risco. São 
Paulo: Atlas, 2010. p. 201. 



144 
 

 

atividade, aparentemente, traduz tão-somente um conjunto de atos 

encadeados voltados para um fim, no qual se perceba uma linha 

evolutiva de desenvolvimento da ação do agente. O termo 

normalmente volta-se para designar a atividade da qual o agente 

possui conhecimento, seja por experiência, seja por efetivo dominar 

intelectual de sua prática. A expressão por sua natureza registra 

atividades que trazem em si o risco-probabilidade.348 

Para definição das ditas atividades de risco de que trata o Código, e para as quais 

terá prevalência a responsabilidade civil objetiva, o Juiz, na aplicação da cláusula genérica, 

além da prova pericial e de suas máximas de experiência, poderá se valer de estudos 

técnicos e estatísticos, tais como: elevado índice de sinistralidade, representando um alto 

número de acidentes; ou, alternativamente, ainda que o número de acidentes seja baixo, 

que esses tenham alto potencial lesivo, ou seja, que contem com potencial para causar 

acidentes de grandes proporções. 

A definição dos limites das denominadas atividades de risco pode se valer, 

também, em diálogo das fontes, dos parâmetros estatuídos pelo Código de Defesa do 

Consumidor. 

Ressalte-se que não se mostra razoável que uma cláusula genérica constante do 

Código Civil, o qual se destina a atuar sobre todo o Direito Privado, possa conter âmbito 

mais extenso de aplicação que o Código de Defesa do Consumidor, o qual tem o nítido 

enfoque de proteger a parte mais fraca na relação de consumo. 

Neste sentido, aponta Claudio Luiz Bueno de GODOY que: 

Com efeito, na legislação consumerista, destinada a regrar relações 

intrinsecamente desiguais, em que uma das partes é 

presumidamente vulnerável, a cuja proteção dessarte se dá a 

intervenção legislativa, e tudo por comando constitucional (art. 5º, 

XXXII), a responsabilidade não se configura apenas e tão somente 

em virtude do nexo de causalidade entre um dano experimentado 

pelo consumidor e o fornecimento de produto ou serviço. Não se 

cuida, portanto, de risco integral que se reconheça subjacente à 

atividade de fornecimento de massa. Antes, tem-se hipótese de 

risco mitigado, em que a causalidade se qualifica por elemento 

                                                           
348 AGUIAR, Roger Silva. Responsabilidade civil objetiva: do risco à solidariedade. São Paulo: Atlas, 2007. 
p. 105. 
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específico que integra o nexo de imputação, qual seja o defeito que 

se exige seja identificado no produto ou no serviço (arts. 12, 14, 18 

e 20 do CDC).349 

Ao analisar comparativamente a responsabilidade prevista no Código de Defesa do 

Consumidor e a cláusula geral de responsabilidade civil pelo risco da atividade, contida no 

parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, Anderson SCHREIBER define que: “o 

fundamento da tutela, aqui e ali, são inteiramente diversos.”350 

Consigna SCHREIBER que: “O escopo do parágrafo único do art. 927 é o de impor 

responsabilização com base no elevado risco produzido por certa atividade, o que não se 

verifica em qualquer espécie de prestação de serviços, mas apenas naquelas hipóteses em 

que houver uma alta possibilidade de dano.”351 

E Anderson SCHREIBER conclui seu raciocínio, ao afirmar que: 

Diante de todo o exposto, a conclusão mais razoável parece ser a de 

que a cláusula geral de responsabilidade objetiva dirige-se 

simplesmente às atividades perigosas, ou seja, às atividades que 

apresentam grau de risco elevado seja porque se centram sobre 

bens intrinsecamente danosos (como material radioativo, 

explosivos, armas de fogo etc.), seja porque empregam métodos de 

alto potencial lesivo (como o controle de recursos hídricos, 

manipulação de energia nuclear etc.). Irrelevante, para a incidência 

do dispositivo, que a atividade de risco se organize ou não sob 

forma empresarial ou que se tenha revertido em proveito de 

qualquer espécie para o responsável.352 

Diante de todo o exposto, acerca do parágrafo único do artigo 927, do Código Civil 

de 2002, pode-se concluir que este dispositivo legal não se aplica à função notarial e 

registral, visto que não se trata de atividade que tenha alto índice de sinistralidade ou que 

apresente elevado potencial lesivo, afastando, assim, as teorias do risco probabilidade e do 

risco criado, uma vez que se trata de atividade de baixo risco, tanto para os profissionais 

que exercem a atividade, quanto para seus utentes e terceiros. 

 

                                                           
349 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade: uma cláusula geral no 
Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 90. 
350 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 25. 
351 SCHREIBER, Anderson. Op. cit. p. 25. 
352 Idem, ibidem. p. 25. 
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3.2.5. DA LEI DO PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS (LEI 9.492/97): 

 

A Lei 9.492/97 restringe-se, conforme previsão expressa de seu artigo 2º, a 

regulamentar “os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, 

publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos”. 

Assim sendo, tem âmbito restrito aos tabeliães de protesto, espécie do gênero 

notários, de que trata do artigo 236 da Constituição Federal e a Lei 8.935/94, já estudados. 

A Lei 9.492/97 traz, em seu artigo 38, a seguinte regra, concernente à 

responsabilidade civil dos tabeliães de protesto: 

Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente 

responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou 

dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 

Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. 

Referido artigo institui, para os tabeliães de protesto, no exercício de suas 

atividades, a responsabilidade civil direta, ilimitada e subjetiva, ou seja, dependente da 

aferição de culpa ou dolo. 

Institui também a responsabilidade civil indireta do titular da delegação por ato de 

terceiro, ou seja, pelos atos de seus prepostos, nas mesmas bases da responsabilização do 

titular, assegurado, entretanto, o direito de regresso em face do causador do dano. 

Referida norma deve ser integrada à clausula genérica de responsabilidade do 

notário e do registrador prevista no artigo 22, da Lei 8.935/94, a qual institui, em sua 

literalidade, a responsabilidade direta de todos os notários e registradores. 

Neste pensamento, a Lei 9.492/97, em seu artigo 38 inovou, quanto aos tabeliães de 

protesto, ao explicitar que, essa responsabilidade, além de ser direta; ainda se dará 

ilimitadamente, tendo em vista que o tabelião responde por todos os prejuízos causados; e 

deverá ser verificada subjetivamente, ou seja, dependerá da comprovação de culpa ou dolo, 

seja do próprio tabelião ou de seus prepostos. 

 

3.3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES EM 

FACE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/90): 

 

Conforme ficou consignado no item 3.2.2 deste trabalho, devido às suas 

peculiaridades, deixou-se para tratar da responsabilidade civil de notários e registradores 
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face ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) em tópico próprio e após a 

análise dos demais diplomas legais que regem a matéria. 

O artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, define a figura do consumidor, 

como o destinatário final, de um produto ou serviço, nos seguintes termos: 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

O artigo 3º, por sua vez, define a figura do fornecedor, conforme segue: 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. 

E, no parágrafo 2º, do artigo 3º, dispõe sobre serviço, abarcando qualquer 

atividade, desde que fornecida no mercado de consumo: 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista. 

Os serviços, para o Código de Defesa do Consumidor, têm um sentido amplo, 

abarcando, inclusive os serviços oferecidos pelo Poder Público, ou por seus delegados, sob 

qualquer forma de empreendimento, como se vê do disposto no artigo 22, a seguir 

transcrito: 

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. 

 

3.3.1 DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 

8.078/90) À ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL: 

 

Fixadas essas linhas de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cabe 

estudar se elas estão presentes na atividade notarial e registral, notadamente quanto: (i) à 

existência de um destinatário final dos serviços; (ii) ao enquadramento de notários e 
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registradores no conceito de fornecedor; (iii) à classificação dos atos notariais e de registro 

como sendo serviço, no sentido adotado pelo Código de Defesa do Consumidor; e (iv) à 

existência de um mercado de consumo dos serviços notariais e registrais. 

No que pertine ao primeiro aspecto, do destinatário final dos serviços, duas 

correntes doutrinárias se apresentam: os finalistas e os maximalistas. Em resumo, os 

finalistas exigem que o destinatário final seja o destinatário fático e econômico do bem ou 

serviço e os maximalistas exigem somente a destinação fática. 

Em termos práticos, os finalistas - que formam a corrente dominante, 

principalmente após a edição do Código Civil de 2002 -, exigem que o consumidor não 

adquira o produto para revenda ou transformação; já, os finalistas admitem a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, àquele comprador de matéria prima que a 

destrói para transformá-la no produto que oferece no mercado. 

Cláudia Lima MARQUES afirma que: 

Realmente, depois da entrada em vigor do CC/2002 a visão 

maximalista diminuiu em força, tendo sido muito importante para 

isto a atuação do STJ. Desde a entrada em vigor do CC/2002, 

parece-me crescer uma tendência nova na jurisprudência, 

concentrada na noção de consumidor final imediato 

(Endverbraucher) e de vulnerabilidade (art. 4º, I), que poderíamos 

denominar aqui de finalismo aprofundado.353 

Com relação à vulnerabilidade, Cláudia Lima MARQUES aponta que se 

costumava dizer que ela poderia ser de três tipos: a técnica, a jurídica e a fática. Mas que: 

“recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional.” 354 

Dessa forma, resta saber se há um destinatário final em termos fáticos e 

econômicos dos atos notariais e registrais, bem como se há uma relação de vulnerabilidade 

do usuário dos serviços notariais e registrais em face do notário e do registrador. 

Na verdade, a razão de existir da atividade notarial e registral no ordenamento 

jurídico brasileiro, em um breve resumo, é a necessidade que o Estado vê, de intervir em 

determinados atos e relações jurídicas dos particulares, que ele Estado entende por 

relevantes; com o propósito de dar a esses atos e relações a segurança jurídica que o Poder 

Público entende necessária. 

                                                           
353 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 
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354 Idem, ibidem. p. 98. 
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É fato que, à exceção dos tabeliães de notas e dos oficiais do registro de títulos e 

documentos, não há propriamente um vínculo contratual entre usuário e prestador dos 

serviços, pois a lei e as normas que lhe são subjacentes é que determinam qual será o 

profissional que irá prestar determinado serviço, de protesto ou de registro, por exemplo. 

Entretanto, o usuário poderá ser visto como esse destinatário final dos serviços, 

tanto na órbita notarial, quanto em âmbito registral, visto que a lei não exige liberdade de 

contratar, nem liberdade contratual, para configurar o destinatário final. 

No que pertine à vulnerabilidade, em virtude de se tratar a atividade notarial e 

registral de atividade jurídica, profissional e altamente especializada, pode-se vislumbrar a 

existência da vulnerabilidade jurídica do utente dos serviços notariais e registrais, 

ressalvados os casos excepcionais de grandes empresas e profissionais especializados. 

Além da vulnerabilidade jurídica, tem-se a vulnerabilidade técnica, a qual pode ser 

encontrada no fato de que o usuário dos serviços, apesar de ter o direito de acesso a todas 

as normas que regulamentam a atividade notarial e registral, não precisa saber como são 

praticados os atos, nem pode determinar que determinado ato seja praticado pelo notário ou 

registrador, de uma ou outra forma, notadamente em virtude do disposto no artigo 28, da 

Lei 8.935/94, o qual garante que: “os notários e oficiais de registro gozam de 

independência no exercício de suas atribuições”. 

Examinada a existência do destinatário final, passa-se à análise do enquadramento 

de notários e registradores como possíveis fornecedores de serviços. 

De acordo com José Geraldo Brito FILOMENO, fornecedor é: 

Qualquer pessoa física, ou seja, qualquer um que, a título singular, 

mediante desempenho de atividade mercantil ou civil e de forma 

habitual, ofereça no mercado produtos ou serviços, e a jurídica, da 

mesma forma, mas em associação mercantil ou civil e de forma 

habitual. 

Fala ainda o art. 3º do Código de Proteção ao Consumidor que o 

fornecedor pode ser público ou privado, entendendo-se no primeiro 

caso o próprio Poder Público, por si ou então por suas empresas 

públicas que desenvolvam atividade de produção, ou ainda as 

concessionárias de serviços públicos, sobrelevando-se salientar 

nesse aspecto que um dos direitos dos consumidores expressamente 
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consagrados pelo art. 6º, mais precisamente em seu inc. X, é a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.355 

Dentro dessa noção de fornecedor é importante ressaltar que ela abarca não só as 

pessoas jurídicas, mas também as pessoas físicas, como é o caso de notários e 

registradores; não exclui as atividades profissionais especializadas, abrangendo não só as 

atividades de natureza mercantil, como também as de natureza civil; e, ainda, os serviços 

públicos, mesmo que estes não sejam prestados diretamente pelo Poder Público, mas de 

maneira indireta, sob qualquer forma de empreendimento, na dicção do artigo 22, do 

Código de Defesa do Consumidor. 

Dessa forma, temos que, em tese, notários e registradores podem estar sob o 

conceito de fornecedor, de que trata o Código de Defesa do Consumidor. 

Passa-se, então à análise dos atos notariais e de registros, na qualidade de serviços, 

nos termos da lei consumerista. 

Para o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º), serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. 

Da análise do referido dispositivo, pode-se constatar que são dois os requisitos 

exigidos pelo Código para configurar o serviço: (i) que seja oferecido no mercado de 

consumo e (ii) sob remuneração. 

Note-se que a definição de serviço para o Código Consumerista é diferente daquela 

que restou afirmada neste trabalho para os serviços públicos, de que trata o artigo 37, §6º, 

da Constituição Federal. 

Na definição dos serviços públicos adotou-se aqui o conceito restrito, proposto por 

Celso Antônio Bandeira de MELLO356, segundo o qual serviços públicos são utilidades 

materiais, na qual não se enquadram as atividades jurídicas, como é o caso dos atos 

notariais e de registro. 

Todavia, o conceito de serviço que o Código do Consumidor apresenta, parece 

muito mais amplo, abarcando os serviços profissionais, inclusive expressamente os 

prestados pelos profissionais liberais (art. 14, § 4º). 

                                                           
355 GRINOVER, Ada Pellegrini et. al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto. 10. ed. rev. atual. e reformul. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 1. p. 48. 
356 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. rev. e atual. até a Emenda 
Constitucional 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros. 2013. p. 690. 
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E esses serviços, de acordo com o que afirma Claudia Lima MARQUES, nem 

precisam ser serviços profissionais, “bastando que a atividade seja habitual ou 

reiterada.”357 

Assim sendo, não é pelo simples fato de as atividades notariais e registrais não 

serem consideradas neste trabalho como serviços públicos, para os fins do artigo 37, §6º, 

da Constituição Federal, que elas não poderão ser consideradas como serviço, para os fins 

da lei de proteção consumerista, visto que a noção de serviço para o Código de Defesa do 

Consumidor é bem mais ampla que o conceito de serviço público, no contexto do artigo 

37, §6º, da Carta Magna. 

Feita essa observação, passa-se ao exame da remuneração, tida como requisito para 

caracterizar o serviço de que trata o Código de Defesa do Consumidor. 

Quanto à remuneração, apesar das diversas gratuidades impostas pelo Poder 

Público, os atos notariais e registrais são, por sua natureza, remunerados. E remunerados 

por quem se utiliza dos serviços notariais e registrais, na medida de sua utilização, sem 

ônus para os cofres públicos. 

Nos termos do artigo 28, da Lei 8.935/94, notários e registradores “têm direito à 

percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia”. Esses 

emolumentos, pagos diretamente pelos usuários, e não pelo Estado, é que formam a 

remuneração de notários e registradores pelos atos praticados. 

Embora esteja assentado que os emolumentos notariais e registrais tenham a 

natureza jurídica de tributo, na modalidade taxa358, não se entende que essa natureza 

tributária altere a principal função dos emolumentos, que é a de remunerar o notário e 

registrador, pelos serviços prestados, mantendo, assim, o equilíbrio econômico-financeiro 

do sistema. 

Com relação à remuneração das atividades e serviços públicos, com vistas à 

sujeição à Lei 8.078/90, relata Leonardo Roscoe BESSA que: 

                                                           
357 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 
Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 113. 
358 “A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos 
concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas 
remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em consequência, quer no que concerne à sua instituição 
e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa 
especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre 
outras, as garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e 
(d) da anterioridade.” (ADI 1.378-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-11-1995, Plenário, DJ 
de 30-5-1997.) No mesmo sentido: ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 29-3-2007, Plenário, DJ 
de 29-6-2007. Vide: ADI 1.926-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-4-1999, Plenário, DJ 
de 10-9-1999. 
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Existem, a respeito, três posições: 1) interpretação extensiva (todos 

os serviços públicos estão sujeitos ao CDC); 2) a prestação do 

serviço deve ser remunerada (art. 3º, §2º), seja por taxa ou tarifa; 3) 

somente os serviços remunerados por tarifa ou preço público 

estariam sujeitos ao CDC: os serviços custeados por tributos não 

estariam sob a incidência do CDC, pois não há uma remuneração 

específica.359 

Leonardo Roscoe BESSA critica a terceira corrente que menciona, ao afirmar que: 

A tese defendida pela doutrina no sentido de que a cobrança de taxa 

– espécie tributária – afastaria a incidência do CDC conduz a 

perplexidades. O pagamento do serviço relativo ao fornecimento de 

água ora é considerado preço público, ora é considerado taxa pela 

jurisprudência. Tais incertezas não devem afetar a certeza de ser 

um serviço oferecido profissionalmente (com habitualidade), 

divisível, mensurável, com remuneração específica, fatores que 

realmente devem ser considerados para exame da aplicação do 

CDC.360 

Leonardo BESSA prossegue a critica, colocando que: 

Há ainda outro argumento. Como é defensável, em face da redação 

do art. 175 da Constituição Federal, a posição de que a natureza da 

cobrança de alguns serviços públicos (tanto prestados diretamente 

pelo poder público como mediante concessão) pode ser de taxa ou 

de preço público, a depender exclusivamente dos termos da 

legislação federal ou estadual, poder-se-ia concluir – absurdamente 

– que em determinados Estados da federação os serviços estão 

sujeitos ao CDC e em outros não, unicamente pelo critério da 

natureza jurídica da cobrança.361 

                                                           
359 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 
Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 226. 
360 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 
Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 228. 
361 Idem, ibidem. p. 228. 
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Define, finalmente, Leonardo BESSA que: “A conclusão, portanto, é que estão 

sujeitos ao CDC os serviços públicos cuja remuneração, independentemente da sua 

natureza, seja feita diretamente pelo consumidor.”362 

Roberto Senise LISBOA também acompanha esse mesmo raciocínio, ao asseverar 

que: “Os serviços uti singuli são invariavelmente submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, desde que o fornecimento da atividade se dê através do pagamento de 

remuneração direta, efetuado pelo consumidor.”363 

Diante das opiniões divergentes, coloca-se, neste trabalho, o entendimento de que 

não se vê como relevante, para a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, 

que a forma de remuneração se dê por taxa ou preço público. 

Quanto aos serviços notariais e registrais, a natureza tributária da cobrança se 

relaciona com garantias oferecidas ao usuário da atividade pública delegada, determinadas 

pela Lei 10.169/2000, a qual regulamentou o artigo 236, §2º, da Constituição Federal, na 

matéria de emolumentos; estabelecendo as normas gerais, mediante Lei Federal, e 

deixando aos Estados a edição de lei específica, com a fixação dos valores. 

Cabe aqui ressaltar que o parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 10.169/2000 

estabelece que: 

Art. 1º. Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos 

emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos 

serviços notariais e de registro, observadas as normas desta Lei. 

Parágrafo único. O valor fixado para os emolumentos deverá 

corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente 

remuneração dos serviços prestados. 

Do referido dispositivo pode-se extrair que: (i) o valor dos emolumentos 

corresponde ao pagamento feito pelo próprio usuário dos serviços, diretamente ao notário 

ou registrador; e (ii) os emolumentos deverão corresponder à soma do custo total da 

unidade e da remuneração do titular. 

Quanto à fixação do valor dos emolumentos, os Estados e Distrito Federal estão 

adstritos às normas gerais estabelecidas na Lei 10.169/2000, que têm, por princípio 

estatuído em artigo 2º, a “natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de 

registro”. 

                                                           
362 Idem, ibidem. p. 228. 
363 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 242. 
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É a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro que 

conferem aos emolumentos a natureza jurídica de taxa; notadamente para fins de sujeição 

de sua fixação aos princípios da legalidade estrita, da anterioridade e da irretroatividade, 

bem como aos demais princípios de Direito Tributário. 

Esses aspectos não retiram dos emolumentos a característica de serem eles a 

remuneração dos serviços notariais e registrais, a qual é paga diretamente pelo usuário, na 

exata medida da prática dos atos de seu interesse. 

Para o Código de Defesa do Consumidor, o que parece relevante é que a 

remuneração auferida pelo prestador do serviço seja especificamente aquela pela qual o 

usuário paga, sendo de menor importância se terá a natureza de taxa, estando acobertada 

por todas as garantias do Direito Tributário, ou se constituída sob a forma de preço público 

e sujeita às variáveis de mercado. 

Visto que a atividade notarial e registral é remunerada, diretamente pelo usuário 

dos serviços, passa-se, finalmente, ao exame da existência de um mercado de consumo dos 

serviços notariais e registrais. 

De acordo com Leonardo BESSA: “A melhor posição sobre as espécies de serviços 

públicos que estão sob a disciplina do CDC deve levar em consideração dois aspectos: a 

remuneração específica do serviço e a noção de mercado de consumo.”364 

Para BESSA, o mercado de consumo gera situações de vulnerabilidades, as quais 

acarretam na necessidade da especial proteção da Lei Consumerista. 

Afirma Leonardo BESSA que: “O CDC cuida, em síntese, de situações de 

vulnerabilidades geradas pelo mercado de consumo. O critério, portanto, para delimitar 

quais serviços públicos estão sujeitos à Lei 8.078/1990 é a compreensão do mercado de 

consumo, vale dizer, de atividades econômicas próprias do ciclo de produção e circulação 

dos produtos ou de fornecimento de serviços.” 365 

As atividades notariais e registrais, a par de serem atividades públicas, têm o 

objetivo de operar sobre as relações de Direito Privado dos particulares. 

São exercidas, também, em caráter privado, por expressa disposição do artigo 236 

da Constituição Federal. 

                                                           
364 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 
Manual de Direito do Consumidor. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 227. 
365 Idem, ibidem. p. 227. 
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Ocorre que, para a configuração da relação de consumo, o CDC não exige que o 

serviço ou a atividade seja oferecida segundo os ditames do Direito Comercial ou do 

Direito de Empresa. 

A atividade pode ser uma atividade de natureza civil, como é a dos profissionais 

liberais, por exemplo. 

O que parece ser importante para o Direito Consumerista é que o serviço seja 

ofertado com habitualidade, mediante remuneração. 

O Código do Consumidor se propõe a defender aqueles que adquirem produtos e 

serviços que, com habitualidade, são oferecidos– aí o conceito de mercado – a quem se 

proponha a pagar por eles, ainda que o fornecedor restrinja o número de clientes, segundo 

seus critérios. 

Entende-se, portanto, que, segundo esses critérios, haveria sim um conjunto de 

pessoas dispostas a se valer dos serviços notariais e registrais para a obtenção dos atos que 

notários e registradores praticam, sujeitando-se ao pagamento previsto por lei, nas tabelas 

de emolumentos. 

Acrescente-se que, nos termos do artigo 30, inciso II, da Lei 8.935/94, o notário e o 

registrador têm o dever de: “atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza”; de 

onde se extrai que o notário ou registrador deve prestar a todos os usuários, 

indistintamente, seus serviços dentro da qualidade que se espera da atividade pública 

delegada. 

Consigne-se, ainda, que o notário ou registrador não pode se recusar a praticar os 

atos próprios de seu ofício, baseado em convicções pessoais, morais, de sua fé, ou por 

motivos de foro íntimo. 

Toda a recusa da prática de ato, por parte do notário ou registrador, deve estar 

fundamentada objetivamente nos critérios legais e normativos; cabendo, dessa recusa, 

recurso ao Juiz Corregedor Permanente da serventia, o qual reexaminará os fatos e, se for o 

caso, irá determinar que o notário ou registrador pratique o ato questionado. 

No julgamento do Recurso Especial nº 625.144-SP, em 14.03.2006, a Terceira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão do enquadramento dos serviços 

notariais e registrais face ao Código de Defesa do Consumidor.366 

                                                           
366 REsp 625.144/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.03.2006, DJ 29.05.2006, 
p. 232. 
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No referido julgamento, os votos da relatora, Ministra Nancy Andrighi e do 

Ministro Castro Filho, foram no sentido de reconhecer o enquadramento das atividades 

notariais e registrais às normas de Defesa do Consumidor. 

Afirmou a Ministra Nancy Andrighi que: “De fato, os notários e registradores em 

geral, se organizam e se estruturam sob regime de direto privado. Isto porque, uma vez no 

desempenho das atividades delegadas, passam a prestar serviço sob sua conta e risco 

econômico, amealhando lucros ou suportando eventuais prejuízos.” 367 

E que: “Assim, os serviços notariais, destinados a garantir a publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, revestem-se da mesma natureza que 

caracterizam as relações de consumo, porquanto, se há prestação remunerada, haverá aí 

uma relação de consumo.” 368 

No mesmo julgamento, em seu voto divergente, cuja tese restou vencedora, o 

Ministro Humberto Gomes de Barros fundamentou que:  

Não existe um ‘mercado de consumo de serviços notários’, pois, 

nesse campo, não há liberdade de concorrência e iniciativa. A 

chamada ‘mão invisível’ da Economia, na célebre expressão de 

Adam Smith, não atua nesta seara, que é cercada de restrições 

legais, definições de ‘emolumentos’ (com natureza de taxa), 

delimitações territoriais de atuação, fiscalizações externas etc. 

Propriamente, não há concorrência de mercado entre os notários, 

pois a Lei e o Estado (via Poder Judiciário), dirigem e fiscalizam a 

atividade notarial, impedindo uma livre concorrência entre os 

cartórios.369 

Em julgamento posterior, entretanto, ocorrido em 01.06.2010, a Segunda Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Recurso Especial nº 1.163.652/PE, em processo 

do qual foi relator o Ministro Herman Benjamin, fez consignar no item 5, da respectiva 

ementa que: “o Código de Defesa do Consumidor aplica-se à atividade notarial”, muito 

embora não tenha constado do voto do Ministro Relator a fundamentação específica sobre 

a aludida aplicabilidade do CDC às atividades notariais e registrais.370 

 

                                                           
367 Idem, ibidem. p. 232. 
368 Idem, ibidem. p. 232. 
369 REsp 625.144/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.03.2006, DJ 29.05.2006,  
p. 232. 
370 REsp 1.163.652/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01.06.2010, DJe 
01.07.2010. 
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3.3.2 DA RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO – ART. 14 DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/90): 

 

Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi fornecido. 

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas 

técnicas. 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será 

apurada mediante a verificação de culpa. 

 

3.3.2.1 DAS OBRIGAÇÕES DE MEIO NA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL: 

 

Ao admitir que o Código de Defesa do Consumidor possa ser aplicável à atividade 

notarial e registral, na responsabilidade pelo fato do serviço, principalmente dentro do 

prisma da responsabilidade contratual, mas não exclusivamente, deve-se estabelecer que, 

dentro do complexo de atos e processos que, em todas as especialidades notariais e 

registrais se verificam, coexistem obrigações de meio e de obrigações de resultado. 

Assim sendo, além da responsabilidade extracontratual, a qual já foi estudada 

quando da análise da responsabilidade do notário e do registrador em face: da Lei de 

Notários e Registradores (Lei 8.935/94), do Código Civil de 2002, da Lei de Registros 
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Públicos (Lei 6.015/73) e da Lei de Protesto (Lei 9.492/97); cabe aqui dar um enfoque 

mais específico na responsabilidade de origem contratual dos notários e registradores, 

com ênfase nas disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor. 

No dizer de José de Aguiar DIAS: “O fato inegável de ser o notário um oficial 

público não afeta o lado contratual da questão. Se o notário age no papel peculiar às suas 

funções e não pode ser tomado senão na qualidade de oficial público, não menos certo é 

que as partes fazem com o tabelião um contrato cujo objeto é precisamente o exato 

exercício de suas funções.”371 

O autor espanhol Rafael Verdera SERVER afirma que: “Deste modo, a 

responsabilidade civil do Notário pode qualificar-se, em uns casos como contratual e em 

outros como extracontratual. Disto se depreende que não se pode saber ‘a priori’ se a 

atuação notarial vai dar lugar a uma ação de danos extracontratuais ou de danos 

contratuais.”372373 

E aponta SERVER, ao tratar da questão da responsabilidade contratual do notário 

espanhol, que: 

A questão é importante porque tende a acentuar os perfis 

privatísticos da relação Notário-cliente, deixando, em um segundo 

plano, para estes efeitos, a condição de funcionário público do 

Notário e dando relevância à sua condição de profissional do 

Direito. E, nesta mesma linha, implica a impossibilidade de expor a 

responsabilidade das Administrações Públicas pela atuação do 

Notário.374375 

A responsabilidade civil, tradicionalmente bipartida em extracontratual e contratual, 

nos tempos atuais vem observando uma certa fusão, mormente em face da dita 

transmudação da responsabilidade aquiliana em contratual. 

                                                           
371 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 12. ed. rev., atual. de acordo com o Código Civil de 
2002 e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 374. 
372 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol: “De este modo, la responsabilidad civil del 
Notario puede calificarse en unos casos como contractual y en otros como extracontractual. De ello se 
desprende que no puede saberse ‘a priori’ si la actuación notarial va a dar lugar a una acción de daños 
extracontractuales o de daños contractuales.” 
373 SERVER, Rafael Verdera. La responsabilidad civil del notario. Cizur Menor (Navarra): Editorial 
Aranzadi, Thomson Civitas, 2008. p. 118. 
374 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol: “La cuestión es importante porque tiende a 
acentuar los perfiles privatísticos de la relación Notario-cliente, dejando em un segundo plano, a estos 
efectos, la condición de funcionario público del Notario y dando relevancia a su condición de profesional del 
Derecho. Y en esa misma línea implica la imposibilidad de plantear la responsabilidad de las 
Administraciones Públicas por la actuación del Notario.” 
375 SERVER, Rafael Verdera. Op. cit. p. 118. 
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Conforme assinala Sérgio CAVALIERI FILHO: 

Em determinadas circunstâncias, imaginou-se que uma situação 

que normalmente se enquadraria na culpa aquiliana se desfiguraria 

como tal por se apresentar como oriunda de um contrato, passando 

a ser enquadrada no conceito de culpa contratual. Em suma, 

substitui-se, em certos casos, a responsabilidade aquiliana pela 

contratual.376 

Na verdade, hoje em dia, conforme aponta Sérgio CAVALIERI FILHO, entre 

responsabilidade extracontratual e contratual é: 

Tão mínima a diferença que, a rigor, não há distinção substancial 

entre a responsabilidade contratual e a extracontratual. Na essência, 

ambas decorrem da violação de dever jurídico preexistente. A 

distinção é tão insignificante que até já existe movimento no 

sentido da unificação da responsabilidade. O Código do 

Consumidor, como haveremos de ver, suplantou a dicotomia.” 377 

No entanto, os conceitos de obrigação de meio e de obrigação de resultado, 

originalmente ligados à responsabilidade contratual merecem aqui ser estudados, com 

relação ao vínculo obrigacional que notários e registradores assumem, principalmente 

perante os usuários que lhes solicitam os serviços, mas, por via reflexa, perante toda a 

sociedade. 

Conforme destaca Roberto Senise LISBOA: 

[...] deverão ser utilizados pelo intérprete, para compreensão da real 

extensão da responsabilidade do fornecedor de serviços disposta no 

art. 14, §4º, os institutos intermediários da subjetivação para a 

teoria da responsabilidade sem culpa: a obrigação de meio, a 

obrigação de resultado e a obrigação de segurança.378 

Essas obrigações ora serão de meio e ora serão de resultado, conforme será visto a 

seguir, iniciando-se o estudo pelas obrigações de meio. 

As obrigações de meio verificam-se na atividade de qualificação que fazem 

notários e registradores. 

                                                           
376 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit. p. 304. 
377 Idem, ibidem. p. 305. 
378 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 266. 
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De acordo com Luiz Egon RICHTER: “A qualificação notarial e registral 

compreende uma operação intelectiva, fundada num juízo prudencial e não num juízo 

meramente especulativo.”379 

Com relação ao notário, nas palavras de Ricardo Henry Marques DIP, esse 

profissional exerce um ofício de jurista, sendo que: “Ofício de jurista é dizer a execução de 

trabalho – ou de dever – que versa o direito; ser jurista, em síntese é ser ‘alguém do 

direito’, o que se ocupa de saber o direito.”380 

Ainda com base nas lições de Ricardo DIP: “Uma primeira nota diferencial do 

notário – o do tipo latino -, em relação a algumas outras profissões jurídicas, está na 

conjunção de alguma função pública com o predicado da liberdade profissional do 

notário.”381 

Para Ricardo DIP: “O atributo de profissionalidade liberal implica, à partida, o 

caráter não crematístico de seu exercício – quer dizer, o não comprometimento preferencial 

com o lucro, destacando-se, quanto ao notário, sua referência final à res iusta [...]” 382 

Acrescenta DIP que: 

A essa característica não crematística juntam-se, para definir a 

liberalidade profissional do notário, os indispensáveis requisitos de 

independência e de capacitação jurídicas, supostos que se exigem, 

designadamente, no tempo que precede à atividade notarial 

documentária, que exatamente se prepara com as funções de 

assessoramento e de conselho. 383 

E ressalta Ricardo DIP que: “O que, efetivamente, dá forma à especialização 

notarial são dois atributos funcionais que não se satisfariam sem a liberalidade da profissão 

notarial: a assessoria e o conselho, que pressupõem a independência jurídica do notário e 

sua vocação primacial ao que é justo, sem excluir a agregada persecução da res certa.” 384 

José Renato NALINI afirma que: “O notário é ainda o conselheiro jurídico das 

pessoas que têm questões a serem solucionadas e que não necessitam, para isso, ingressar 

nos tribunais.”385 

                                                           
379 RICHTER, Luiz Egon. Qualificação notarial e registral e seus dilemas. In: DIP, Ricardo (coord.). 
Introdução do Direito Notarial e Registral. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. p. 194. 
380 DIP, Ricardo Henry Marques. Prudência notarial. São Paulo: Quinta Editorial, 2012. p. 28. 
381 Idem, ibidem. p. 31. 
382 Idem, ibidem. p. 32. 
383 DIP, Ricardo Henry Marques. Prudência notarial. São Paulo: Quinta Editorial, 2012. p. 32. 
384 Idem, ibidem. p. 33. 
385 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013. p. 735. 
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Celso Fernandes CAMPILONGO distingue a atividade do funcionário público 

daquela exercida pelos notários, ao consignar que: 

Os funcionários públicos atuam na qualidade de órgãos 

administrativos. Os notários, ao reverso, por mais relevante que 

seja sua função social, atuam como profissionais que agem por 

delegação do Poder Público, mas exercem e organizam seus 

serviços em caráter privado: atuam como particulares no exercício 

de uma atividade pública relativa ao direito privado. A 

administração age ‘quoad potestatem’ e, por isso, submete-se ao 

regime geral de direito administrativo. É dessa fonte que emerge o 

ato administrativo. O notariado labuta quoad officium e submete-se 

à legislação orgânica dos registros públicos.386 

Narciso ORLANDI NETO, por sua vez, assevera que: “O Notário, ao elaborar o 

instrumento do contrato, aconselha as partes, expondo-lhes como o Direito rege a relação 

que estão a construir; dá forma jurídica ao negócio pretendido. Ele trata de expressar a 

vontade das partes, que é manifestada em sua presença. O documento produzido exprime 

apenas o que elas lhe disseram, mas na forma adequada à lei.”387 

Conforme ressalta Leonardo BRANDELLI: “O juiz, o advogado e o tabelião têm 

posições distintas perante o fenômeno jurídico.” 388 

Com relação à atividade tabelioa consigna BRANDELLI que: 

O tabelião, em sua investigação, busca fundamento sólido para 

levantar sobre si uma construção técnica que logo será levada ao 

comércio jurídico, onde ficará exposta a suportar todas as provas de 

boa e de má-fé, e onde deve circular com tanta maior facilidade 

quanto seja sua invulnerabilidade. 

O cliente do notário quer, de maneira principal, um direito certo, 

firme, porém também um direito indisputável; e isso é, por outra 

parte, o que a sociedade, por seu turno, lhe reclama. Também aqui 

seu labor é de natureza precautória, uma vez que consiste em 

                                                           
386 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: Eficiência, confiança e imparcialidade. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 149. 
387 ORLANDI NETO, Narciso. Atividade notarial - noções. In: DIP, Ricardo (coord.). Introdução do Direito 
Notarial e Registral. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. p. 15. 
388 BRANDELLI, Leonardo. Teoria Geral do Direito Notarial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 216. 
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acautelar os interesses dos particulares, contra as eventualidades 

catapultadas da incerteza jurídica.389 

Míriam Saccol COMASSETO aponta que: “O notário desempenha a tarefa de 

consultor jurídico, uma vez que questionado pelos particulares sobre determinado assunto, 

deve emitir o seu parecer. Tem o tabelião o compromisso de captar a pretensão das partes e 

buscar no ordenamento jurídico a solução mais adequada àquele caso.”390 

E esse caráter de assessoramento jurídico das partes envolvidas, próprio da 

atividade notarial, considerado como o respondere próprio da atividade notarial, é comum 

em todos os países que adotam o notariado do tipo latino. 

Sobre a função prévia de respondere na atividade notarial, Juan B. Vallet de 

GOYTISOLO ensina que, antes de intervir o notário, na escrituração de qualquer negócio, 

deverá responder os questionamentos jurídicos das partes, a respeito da transação que 

pretendem fazer, e: 

[...] ainda que nada lhe pergunte quem solicite sua intervenção, 

caberá que o notário se faça, e deva fazer-se a si mesmo, algumas 

perguntas acerca de qual deve ser a conveniência da realização 

negocial proposta, da sua mais adequada configuração jurídica, da 

sua moralidade e sua legalidade, da capacidade e legitimação de 

quem os pretenda realizar. Sua autorresposta poderá motivar, 

inclusive, que se negue, em alguns casos, a prestar seu ministério. 

Para desempenhar esta função, o Notário deve atuar como 

conselheiro previsor e assessor, não como um mero respondedor 

breve e frio; e, em caso de que hajam de concorrer no negócio 

vontades de várias pessoas, também lhe compete atuar às vezes 

como conciliador dos respectivos interesses e desejos de uns e 

outros consultantes.391392 

                                                           
389 Idem, ibidem. p. 216. 
390 COMASSETTO, Míriam Saccol. A função notarial como forma de prevenção de litígios. Porto Alegre: 
Norton, 2002. p. 66. 
391 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol: “... aunque nada le pregunten quienes soliciten su 
intervención, cabrá que el Notario se haga y deba hacerse a si mismo algunas preguntas acerca de cuál debe 
ser la conveniencia de la realización negocial propuesta y de su más adecuada configuración jurídica, de su 
moralidad y su legalidad, de capacidad y legitimación de quienes pretenden realizarlo. Su autorrespuesta 
podrá motivar, incluso, que se niegue, en algunos casos, a prestar su ministerio. 
Para desempeñar esta función, el Notario debe actuar como consejero previsor y asesor, no como um mero 
contestador escueto y frio; y, en caso de que hayan de concurrir en el negocio voluntades de varias personas, 
también le compete actuar a veces como componedor de los respectivos intereses y deseos de unos y otros 
consultantes.” 
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O autor português J. de Seabra LOPES afirma que: 

O notariado português integra-se no sistema designado por 

notariado latino, que se rege por um certo número de princípios 

fundamentais entre os quais relevam o reconhecimento de fé 

pública aos actos praticados pelo notário – com as inerentes 

consequências a nível do valor probatório dos documentos -, e 

autonomia funcional. 

O notário é, no dizer do art. 1º do Estatuto do Notariado, o jurista a 

cujos documentos escritos, elaborados no exercício de sua função, 

é conferida fé pública; o notário é, simultaneamente, um oficial 

público que confere autenticidade aos documentos e assegura o seu 

arquivamento e um profissional liberal que actua de forma 

independente, imparcial e por livre escolha dos interessados: a 

natureza pública e privada da função notarial é incindível.393 

O espanhol José Enrique Gomá SALCEDO, por sua vez, aduz que: “O perfil do 

Notário latino, em geral, responde ao que acabamos de fixar para o espanhol, se bem se 

caracteriza por uma maior acentuação da faceta assessora e profissional, destacando no 

primeiro plano a atuação do Notário como jurista.” 394395 

O argentino Carlos Nicolas GATTARI aduz que: 

Segundo algumas tendências, o aspecto ‘profissional do direito’ 

que as mesmas leis reconhecem ao notário, suas qualidades de 

assessor e conselheiro são determinantes nos dias de hoje, 

objetivamente, sua realização, vem a ser o fato mais importante que 

podemos encontrar dentro do campo notarial. Em consequência, 

estimam, nos encontramos em frente do objeto da ciência notarial, 

                                                                                                                                                                                
392 GOYTISOLO, Juan B. Vallet de. Determinación notarial del Derecho. In: GALLARDO, Leonardo B. 
Pérez; RODRÍGUEZ, Izidoro Lora-Tamayo (coords.). Derecho Notarial. La Habana: Editorial Félix Varela, 
2006. t. 1. p. 133. 
393

 LOPES, J. de Seabra. Direito dos registos e do notariado. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2011. p. 537. 
394 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol: “El perfil del Notario latino, em general, 
responde al que acabamos de fijar para el español, si bien se caracteriza por uma mayor acentuación del 
Notario como jurista.” 
395 SALCEDO, José Enrique Gomá. Derecho Notarial. 2. ed. ampl e atual. com a colab. de Fernando e 
Ignacio Gomá Lanzón. Barcelona: Bosch, 2011. p. 40. 
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já que este aspecto fundamenta o caráter de confiança que oferece a 

profissão.396397 

Na Itália também não é diferente, pois, conforme afirma Luca Siliquini CINELLI, o 

notário tem o papel de oficial público, ao afirmar que: “Somente investido como oficial 

público o notário pode, na prática, ser um operador do direito supra partes capaz de 

conduzir sua essencial atividade.”398 399 

Entretanto, ressalta Luca Siliquini CINELLI que o notário: “é também um 

profissional liberal. Em outras palavras, ele não é, por assim dizer, um ‘empregado do 

Estado’.” 400401 

Cesare LICINI aponta que: “Na medida em que o notário latino é, ao mesmo 

tempo, um jurista, um ‘juiz preventivo’, um terceiro neutro de confiança mútua, um 

mediador e um exercente da soberania, esta profissão se consiste no papel de 

aconselhamento jurídico.”402403 

Na França o sistema é o mesmo, do notariado do tipo latino. Consoante aponta 

Jean-Luc AUBERT: “a função de redação implica também, na maioria das vezes, da parte 

do notário, em um papel de conselheiro.”404405 

A União Internacional do Notariado Latino (UINL)406 considera o notário do tipo 

latino, como um “oficial público detentor de uma delegação de poderes do Estado, sendo 

                                                           
396 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol: “Según algunas tendencias, el aspecto 
‘profesional del derecho’ que las mismas leyes reconocen al notário, sus cualidades de asesor y consejero 
determinan al dia de hoy, objetivamente, su realización, o sea, el hecho más importante que podemos hallar 
dentro del campo notarial. En consecuencia, estiman nos hallamos frente al objeto de la ciencia notarial ya 
que este aspecto fundamenta el carácter de confianza que ofrece la profesión.” 
397 GATTARI, Carlos Nicolás. El objeto de la ciencia del derecho notarial. Buenos Aires: De Palma, 1969. 
p. 70. 
398 Tradução livre feita pelo autor, do original em italiano: “Solo in veste di pubblico ufficiale il notaio puó, 
nel concreto, essere un operatore del diritto super partes in grado di condurre la sua essenziale attivitá.” 
399 CINELLI, Luca Siliquini. La responsabilità civile del notaio: criteri di configurabilità e casistica nel 
mercato delle regole. Milanofiori Assago (MI): Wolters Kluwer Italia, 2011. p. 14. 
400 Tradução livre feita pelo autor, do original em italiano: “é anche un libero professionista. Detto altrimenti 
egli non è, per così dire, un 'impiegato dello Stato'.” 
401 CINELLI, Luca Siliquini. Op. cit. p. 14. 
402 Tradução livre feita pelo autor, do original em italiano: “Siccome il notaio latino è al tempo stesso un 
giurista, un 'giudice preventivo', un terzo neutro di fiducia condivisa (TTP), un mediatore ed un esercente 
sovranità, questa professione concentra il ruole di consiglio legale.” 
403 LICINI, Cesare. Notai. Anche nel Terzo Millennio? Ovvero, quale notaio nello scenario economico 
globale. Milanofiori Assago (MI): Wolters Kluwer Italia, 2010. p. 58. 
404 Tradução livre feita pelo autor, do original em francês: “la fonction de rédaction implique ainsi le plus 
souvent, de la part du notaire, un rôle de conseil.” 
405

 AUBERT, Jean-Luc. La responsabilité civile des notaires. 5. ed. por Richard Crône. Paris: Defrénois, 
lextenso éditions, 2008. p. 8. 
406 A União Internacional do Notariado Latino (UINL) é uma organização não-governamental internacional, 
criada para promover, coordenar e desenvolver a função e as atividades notariais por todo o mundo. 
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que estes poderes lhe permitem conferir, aos documentos que redige, a característica de 

autenticidade, de assegurar sua conservação e de lhes dar a força probatória e 

executória.”407408 

Não obstante essa característica de oficial público, a UINL considera o notário 

também como um profissional do direito, pois: “a par de sua função de oficial público, o 

notário é igualmente um profissional do direito, exercendo sua função pública dentro de 

uma profissão independente e regulamentada.”409 410 

Essa função de intervir no negócio das partes, como terceiro qualificado com o 

atributo da fé pública, a fim de conferir ao ato a segurança jurídica que dele se espera e 

assim, evitar litígios, configura o denominado cavere notarial. 

De acordo com Juan B. Vallet de GOYTISOLO: “o cavere é a configuração do 

negócio jurídico pelo notário nos casos normais.” 411412 

E explica Vallet de GOYTISOLO que: 

Denomino aqui casos normais aos correspondentes à hipótese mais 

geral, de que o Notário intervenha na formação do negócio jurídico, 

ou seja, participe na sua preparação e em toda sua configuração, 

atuando como terceiro imparcial, especializado jurídica e 

profissionalmente para essa função. 

Esta tarefa do Notário, como profissional do Direito, se decompõe 

em diversas funções inseparavelmente concorrentes na 

configuração do negócio jurídico; ou seja, na indagação da vontade 

                                                                                                                                                                                
A UINL está presente em 86 países, sendo: 22, dos 28 da União Européia; e 15, dos 19 países do denominado 
“G20” – grupo composto pelos 19 Estados Nacionais com as maiores economias do mundo, mais a União 
Europeia. 
407 Tradução livre feita pelo autor, do original em francês: “Article 3 – Organisation du notariat. 3.1.- Officier 
Public. Le notaire est un officier public qui tient une délégation de pouvoir de l’État, lui permettant de 
conférer aux documents qu’il rédige, le caractère d’authenticité, d’en assurer la conservation, et de leur 
donner la force probante et la force exécutoire.” 
408 Disponível em: http://www.uinl.org/675/deontologie-et-regles-d-organisation-du-notariat . Acesso em 
06.12.2014. 
409 Tradução livre feita pelo autor, do original em francês: “3.2.- Professionnel du Droit. Au-delà de sa 
fonction d’officier public, le notaire est également un professionnel du droit exerçant sa fonction publique 
dans le cadre d’une profession indépendante, et réglementée.” 
410 Disponível em: http://www.uinl.org/675/deontologie-et-regles-d-organisation-du-notariat . Acesso em 
06.12.2014. 
411 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol: “El cavere es la configuración del negocio 
jurídico en los casos normales”. 
412 GOYTISOLO, Juan B. Vallet de. Determinación notarial del Derecho. In: GALLARDO, Leonardo B. 
Pérez; RODRÍGUEZ, Izidoro Lora-Tamayo (coords.). Derecho Notarial. La Habana: Editorial Félix Varela, 
2006. t. 1. p. 142. 
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do outorgante ou outorgantes e em sua interpretação; em sua 

colaboração para que as vontades das partes concorrentes sejam 

concordes: em adequar ao direito essa vontade, ou essas vontades, e 

em cada caso, realizar a configuração propriamente dita do negócio 

jurídico de que em concreto se trate. Em seu conjunto, isto constitui 

a parte nuclear dessa função de cavere, ou prevenir.413414 

E é nessa função de profissional do direito que o notário exerce seus papéis de: 

investigação dos fatos, compreensão e adequação dos fatos ao ordenamento jurídico e 

assessoramento das partes, que compõem o respondere e o cavere notarial; somados aos 

papéis de redator e construtor de um instrumento, que se constitua em documento 

juridicamente hábil para formalizar a vontade das partes e conduzi-la à eficácia esperada, 

que compõem o agere do notário. 

Respondere, cavere e agere notariais, remontam à atividade dos jurisconsultos 

romanos, e, por sua própria natureza, configuram-se em verdadeiras obrigações de meio, 

visto que o notário deverá empregar todo o seu empenho, sua prudência e seu 

conhecimento jurídico, para construir o melhor ato notarial no interesse das partes. 

Essa função do notário em nada se difere da obrigação de meio assumida pelos 

diversos profissionais liberais, para os quais o Código de Defesa do Consumidor tem a 

disposição específica do artigo 14, §4°, que determina que a “responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. 

Essa relação entre a obrigação de meio assumida pelos profissionais liberais, no 

exercício de suas funções, e a responsabilidade subjetiva de que trata o Código 

Consumerista, é apontada por Rafael Quaresma VIVA, nos seguintes termos: 

Entretanto, a regra geral da responsabilidade objetiva, comporta 

uma exceção quanto à responsabilização dos profissionais liberais, 

vez que estes somente serão acionados mediante a verificação de 

culpa. Isso ocorre porque a maioria dos profissionais liberais, como 

                                                           
413 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol: “Denomino aquí casos normales a los 
correspondientes al supuesto más general, de que el Notario intervenga en la formación del negocio jurídico, 
es decir, participe en su preparación y en toda su configuración, actuando como tercero imparcial, 
especializado jurídica y profesionalmente para esa función. Esta tarea del Notario, como profesional del 
Derecho, se descompone en diversas funciones inseparablemente concurrentes em la configuración del 
negocio jurídico; es decir, em la indagación de la voluntad del otorgante u otorgantes y en su interpretación; 
en su colaboración para que las voluntades de las partes concurrentes sean concordes: en adecuar al derecho 
esa voluntad, o esas voluntades, y en cada caso, realizar la configuración propiamente dicha del negocio 
jurídico de que en concreto se trate. En su conjunto, esto constituye la parte nuclear de esa función de cavere, 
o prevenir.” 
414 GOYTISOLO, Juan B. Vallet de. Op. cit. p. 142. 
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o médico e o advogado, ao estabelecerem uma relação de prestação 

de serviços, não se comprometem a um resultado, mesmo que esse 

resultado seja esperado; comprometem-se apensa em relação às 

técnicas usadas na prestação do serviço e às diligências regulares 

exercidas. Em outras palavras, tais profissionais se comprometem 

pela obrigação de meio, como teremos oportunidade de analisar 

mais adiante.415 

Roberto Senise LISBOA define o profissional liberal, nos termos do Código do 

Consumidor, da seguinte forma: “Profissional liberal é a pessoa física que desempenha 

atividade remunerada em favor de outrem, sem manter perante aquele que o remunera 

qualquer vínculo de subordinação.” 416 

Luis Antonio Rizzatto NUNES, por seu turno, não restringe os profissionais 

liberais, para os fins do Direito do Consumidor, àquelas profissões tradicionais; tem ele 

uma visão mais ampliativa do conceito, ao afirmar que: 

Para fins de avaliação da responsabilidade pelos danos causados ao 

consumidor e enquadramento na hipótese do §4º do art. 14, parece 

que o melhor caminho é definir o profissional liberal pelas 

características de sua prestação de serviço e não pelo 

enquadramento na regulamentação legal. Com isso enquadramos as 

profissões liberais tradicionais e permitimos o abarcamento de 

outras que não são tidas como tipicamente liberais.417 

Quanto aos profissionais liberais, com relação aos quais o Código de Defesa do 

Consumidor determina que a responsabilidade por acidentes de consumo dependa da 

investigação de culpa, ressalta Roberto Senise LISBOA que: 

A responsabilidade subjetiva por acidentes de consumo, a ser 

imputada em desfavor do profissional liberal, não se estende às 

pessoas jurídicas. A expressão ‘profissional liberal’ designa tão 

                                                           
415 VIVA, Rafael Quaresma. Responsabilidade civil objetiva: Código Civil versus Código de Defesa do 
Consumidor. 2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013. p. 53. 
416 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 325. 
417 NUNES, Luis Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 412. 
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somente a pessoa física que realiza determinado serviço, nos 

termos da lei protetiva do consumidor.418 

E não se pode esquecer que a delegação da atividade notarial e registral é outorgada 

à pessoa física do notário ou do registrador, profissional (liberal nos termos do CDC) a 

quem é conferida a delegação estatal. 

Mas, lembra Roberto Senise LISBOA que: 

não é em toda hipótese de acidente de consumo que o profissional 

liberal responde mediante culpa. É importante distinguir, a esse 

respeito, a obrigação que o profissional liberal deve realizar. 

A obrigação do profissional liberal, como é cediço na doutrina 

clássica, pode ser: obrigação de meio, obrigação de resultado ou 

obrigação de segurança. 419 

Com relação à obrigação de meio, ensina LISBOA que: 

Obrigação de meio é aquela que deve ser cumprida pelo devedor 

(no caso, o profissional liberal fornecedor) com toda a prudência e 

diligência, submetendo-se o credor (no caso, o consumidor) ao 

risco de não obter o resultado desejado. 

A prudência e diligência que se exige do profissional liberal deve 

ser aferida de acordo com o critério da razoabilidade, verificando-

se se a conduta adotada pelo fornecedor foi aquela que 

ordinariamente se esperaria que uma pessoa, com o conhecimento 

técnico dele, tomaria em determinada situação.420 

E conclui Roberto Senise LISBOA afirmando que: 

Na obrigação de meio, a responsabilidade do fornecedor é 

subjetiva pura, ou seja, não se admite sequer a presunção de culpa 

do prestador da atividade. Isso não significa, entrementes, que se 

inviabiliza o direito básico do consumidor à inversão do ônus da 

prova (art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90), que pode suceder ou não, 

como instituto de natureza processual [...]421 

                                                           
418 LISBOA, Roberto Senise. Op. cit. p. 327. 
419 Idem, ibidem. p. 327. 
420 LISBOA, Roberto Senise. Op. cit. p. 328. 
421 Idem, ibidem. p. 328. 
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Roberto GRASSI NETO, ao analisar a situação dos profissionais liberais, afirma 

que: 

Em se tratando de ‘obrigação de meio’, o profissional irá responder 

por eventuais danos causados apenas e tão-somente se ficar 

demonstrada sua culpa. Assim é regulada, pois, a atividade de 

médicos, dentistas e advogados em geral. 

Na hipótese de a obrigação ser ‘de resultado’, todavia, o prestador 

do serviço terá presumida sua culpa, de cuja prova fica exonerado o 

consumidor, ressalvando-se as hipóteses de força maior.422 

Assim sendo, pode-se estabelecer que, diante de uma obrigação de meio, o notário 

deverá responder subjetivamente, por aplicação do §4º, do artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor. 

Somente responderá o notário se não houver praticado o ato com a diligência que se 

espera e que se exige normativamente da atividade notarial. 

Roberto Senise LISBOA coloca o seguinte exemplo, relativo a reconhecimento de 

assinatura falsa, que é emblemático na prática notarial: 

Não cabe responsabilizar o Estado ou o tabelião pelo 

reconhecimento de firma de assinatura falsa, produzida por 

elemento estranho à Administração e que contém verossimilhança 

(aparência de verdade) em comparação com a assinatura padrão 

colhida nos arquivos. Não se pode exigir do serventuário nem do 

tabelião o dever de apuração da autenticidade da firma, quando não 

houver diferença razoável entre as assinaturas, por somente através 

de material técnico se poderia determinar a falsidade.423 

Neste caso, o tabelião agiu com a diligência necessária, todavia se tratou de um 

reconhecimento de firma por semelhança. 

Logo, o notário só responderá se a assinatura não for semelhante, ou se não houver 

o cartão de firma depositado na serventia. 

No caso do exemplo citado por LISBOA, a ação do falsário, se de boa qualidade e 

não perceptível a olho nu, de acordo com as boas técnicas notariais de grafotécnica, não 

                                                           
422 GRASSI NETO, Roberto. Responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva nas relações de 
consumo. In: ALMEIDA, José Luiz Gavião de (coord.). Temas atuais de responsabilidade civil. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 141. 
423 LISBOA, Roberto Senise. Op. cit. p. 245. 
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poderá dar ensejo a qualquer responsabilização do notário, visto que a firma era 

semelhante àquela anteriormente depositada na serventia. 

Nos outros países que adotam o notariado do tipo latino, a responsabilidade do 

notário também vem sendo tratada à semelhança da responsabilidade do profissional 

liberal. 

João Maia RODRIGUES considera que, em Portugal: “Relativamente às condições 

que, em concreto, se têm de verificar para que o notário possa ser civilmente 

responsabilizado, assiste-se, em geral, à necessidade da verificação dos pressupostos 

exigidos para o direito privado: facto voluntário do agente; ilicitude; culpa; dano, nexo de 

causalidade.”424 

Rafael Verdera SERVER consigna que, na Espanha: “a diligência despendida pelo 

notário se valora, como é natural, em função das circunstâncias, não sendo exigível ao 

Notário uma diligência distinta da de outros operadores econômicos ou profissionais 

jurídicos” 425426 

Afirma Luca Siliquini CINELLI que, na Itália: “A responsabilidade do notário em 

face das partes é, de fato, segundo a jurisprudência dominante, perfeitamente enquadrável 

naquela do tipo contratual por dolo ou por culpa.”427 428 

Jean-Luc AUBERT diz que, na França: “a responsabilidade do notário se 

caracteriza pelo fato de que se não se trata de nada menos que uma responsabilidade 

profissional”429430 

A autora francesa, Jeanne de POULPIQUET, consigna que: “a responsabilidade 

notarial se apoia sobre a trilogia clássica: culpa, prejuízo e exigência de um nexo de 

                                                           
424 RODRIGUES, João Maia. Responsabilidade civil dos notários. Boletim dos Registos e do Notariado n. 2-
2003/16. Lisboa: Instituto dos Registos e Notariado, 2003. Disponível em: 
<http://www.irn.mj.pt/sections/irn/legislacao/publicacao-de-brn/docs-brn/2003/brn-2-de-
2003/downloadFile/attachedFile_3_f0/opiniao_02-03.pdf?nocache=1207740450.24>. Acesso em 
21/09/2013, 23:59. 
425 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol: “...la diligencia desplegada por el Notario se 
valora, como es natural, en función de las circunstancias, no siéndole exigible al Notario una diligencia 
distinta a la de otros operadores econômicos o profesionales jurídicos...” 
426 SERVER, Rafael Verdera. La responsabilidad civil del notario. Cizur Menor (Navarra): Editorial 
Aranzadi, Thomson Civitas, 2008. p. 280. 
427 Tradução livre feita pelo autor, do original em italiano: “La responsabilitá del notaio nei confronti delle 
parti è, difatti, secondo la giurisprudenza dominante, è difatti perfettamente inquadrabile in quella di tipo 
contrattuale per dolo o per colpa.” 
428 CINELLI, Luca Siliquini. La responsabilità civile del notaio: criteri di configurabilità e casistica nel 
mercato delle regole. Milanofiori Assago (MI): Wolters Kluwer Italia, 2011. p. 45. 
429 Tradução livre feita pelo autor, do original em francês: “la responsabilité du notaire ne s´en caracterise pas 
moins par le fait qu'il s'agit d'une responsabilité professionnelle” 
430

 AUBERT, Jean-Luc. La responsabilité civile des notaires. 5. ed. por Richard Crône. Paris: Defrénois, 
lextenso éditions, 2008. p. 16. 
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causalidade, ligando a culpa ao prejuízo. Estes elementos de base, necessários, em 

princípio, à implementação de qualquer ação em responsabilidade civil são indiscutíveis e 

inevitáveis.”431432 

O uruguaio Rufino LARRAUD lembra que: 

O escrivão é um técnico em direito, ao qual se comete uma função 

de jurisprudência cautelar, impondo-se a ele, debaixo de juramento, 

ao ser investido, o dever de desempenhar bem e fielmente o cargo. 

Quando o requerimento o individualiza e concreta, esse genérico 

dever legal de prestar a função se resolve em duas obrigações de 

distinta natureza: uma, de meio, a de assistir e assessorar o 

requerente, pondo a seu serviço todos os recursos técnicos que o 

agente possui, mas sem se comprometer, quanto ao fundo do 

assunto, a um resultado invulnerável; e eventualmente, outra 

obrigação – esta, sim, de resultado – que leva implícito o 

compromisso de autorizar um instrumento irrepreensível do ponto 

de vista formal.433434 

Pode-se dizer que o notário intervém no negócio das partes, ou, seja no actum, para 

produzir o correspondente documento, o dictum. 

No dizer de Juan B. Vallet de GOYTISOLO: “O notário pode intervir no actum, 

como assessor, como tradutor jurídico da vontade empírica dos outorgantes e sempre é 

função sua a de redator do dictum.”435436 

                                                           
431 Tradução livre feita pelo autor, do original em francês: “... la responsabilité notariale s'appuie sur la 
trilogie classique: faute, préjudice et exigence d'un lien de causalité reliant la faute au préjudice. Ces 
éléments de base, nécessaires en principe à la mise en oeuvre de toute action en responsabilité civile sont 
indiscutables et inévitables.” 
432 POULPIQUET, Jeanne de. Responsabilité des notaires: civile, disciplinaire, penale. 2. ed. Paris: Dalloz, 
2009. p. 19. 
433 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol:  “El escribano es um técnico em derecho, al cual 
se comete una función de jurisprudencia cautelar, imponiéndosele bajo juramento, al ser investido, el deber 
de desempeñar bien y fielmente el cargo. Cuando el requerimiento ló individualiza y concreta, ese genérico 
deber legal de prestar la función se resuelve em dos obligaciones de distinta naturaleza: una, de medio, la de 
asistir y asesorar al requirente, poniendo a su servicio todos los recursos técnicos que el agente posee, pero 
sin comprometerse, en cuanto al fondo del asunto, a un resultado invulnerable; y eventualmente, outra 
obligación – ésta, si, de resultado – que lleva implícito el compromiso de autorizar un instrumento 
inobjetable desde el punto de vista formal.” 
434 LARRAUD, Rufino. Curso de Derecho Notarial. Buenos Aires: Depalma, 1966. p. 706. 
435 Tradução livre feita pelo autor, do original em espanhol: “El Notario puede intervenir en el actum, como 
asesor, como traductor jurídico de la voluntad empírica de lós otorgantes y siempre es función suya la de 
redactor el dictum.” 
436 GOYTISOLO, Juan B. Vallet de. Determinación notarial del Derecho. In: GALLARDO, Leonardo B. 
Pérez; RODRÍGUEZ, Izidoro Lora-Tamayo (coords.). Derecho Notarial. La Habana: Editorial Félix Varela, 
2006. t. 1. p. 102. 
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Analisada a situação do notário enquanto profissional liberal, tanto no Brasil, 

quanto em outros países que adotam o tipo latino de notariado, para os fins de aplicação da 

lei consumerista, passa-se ao estudo do registrador, sob o mesmo aspecto. 

Foi afirmado que o notário qualifica o ato ou negócio jurídico, com vistas a 

produzir o documento e, no dizer de Luiz Egon RICHTER: “somente após a qualificação 

com emissão de juízo positivo dos fatos, sujeitos, do negócio e dos documentos é que o 

Notário então formalizará em instrumento público o negócio jurídico proposto pelas 

partes.”437 

O registrador, por sua vez, recebe o documento pronto, o título, para promover a 

qualificação registral. 

Diz-se que o notário faz a qualificação do actum, enquanto que o registrador 

procede à qualificação do dictum. 438 

Ricardo Henry Marques DIP define que: “Diz-se qualificação registral (imobiliária) 

o juízo prudencial, positivo ou negativo, da potência de um título em ordem a sua inscrição 

predial, importando no império de seu registro ou de sua irregistração.”439 

De acordo com Luiz Egon RICHTER: “A qualificação daquilo que foi falado e 

formalizado em título é objeto de qualificação do Registrador Público de Imóveis, quando 

a matéria é de sua competência.” 440 

RICHTER aponta, ainda, que: “Assim como a qualificação do Notário visa 

finalisticamente a segurança pública, o mesmo ocorre com a exercida pelo Registrador 

Público de Imóveis. Desta forma verifica se o título apresenta a qualidade necessária e 

suficiente para a publicidade competente.”441 

Na sua atividade, o registrador inscreve o título e publica a situação jurídica 

correspondente, para isto se utiliza de seu saber prudencial, estando vinculado à legalidade, 

mas atuando com independência com relação ao entendimento das leis e normas que 

disciplinam seu mister. 

A atividade de qualificação registral é profissional e jurídica, tal como a 

qualificação notarial. 

                                                           
437 RICHTER, Luiz Egon. Qualificação notarial e registral e seus dilemas. In: DIP, Ricardo (coord.). 
Introdução do Direito Notarial e Registral. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. p. 216. 
438 Idem, ibidem. p. 216 e 217. 
439 DIP, Ricardo Henry Marques. Sobre a qualificação no registro de imóveis. In: DIP, Ricardo Henry 
Marques. Registro de imóveis: vários estudos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2005. p. 168. 
440 RICHTER, Luiz Egon. Op. cit. p. 217. 
441 Idem, ibidem. p. 217. 
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No dizer de Ricardo Henry Marques DIP: “O juízo qualificador é juris-prudencial, 

na medida em que decide, nos limites normativos, sobre a aptidão singular de título para 

obter (ou já ter) determinados efeitos de direito.”442 

Para Vicente de Abreu AMADEI: 

Houve, pois, aprofundamento, verticalização na compreensão da 

função notarial e registrária, lapidação de conceitos: Notários e 

Registradores não são operários que fazem triagem; não são sequer 

técnicos que, com saber prático útil (do facere), examinam; são 

operadores do direito, vocacionados ao juízo prudencial no 

universo do direito (do agire), que qualificam.443 

Dessa forma, pode-se dizer que, também o registrador, na atividade de qualificação 

que lhe é própria, exerce uma obrigação de meio. 

Obriga-se o registrador a utilizar de todos os conhecimentos que lhe são próprios 

para qualificar determinado título e o registrar, conferindo a ele o atributo da segurança 

jurídica, consistente na publicidade registral, a qual poderá ser, inclusive, constitutiva de 

direitos, como ocorre no direito de propriedade imobiliária, o qual se transfere pelo registro 

do título, por força do disposto no artigo 1245, do Código Civil. 

Na hipótese de ser impossível o registro, obriga-se o registrador a utilizar de seus 

conhecimentos jurídicos para fundamentar a nota devolutiva, sendo certo que os 

fundamentos da devolução poderão ser revistos pelo Juízo competente, ainda na fase 

administrativa, Juízo de Registros Públicos ou Corregedor Permanente, determinando o 

ingresso do título no registro questionado. 

Assim sendo, na atividade de qualificação, também o registrador deverá responder 

subjetivamente, por aplicação do §4º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

devendo ser sempre verificada a licitude, ou não, de seu comportamento diante do caso 

concreto. 

Ainda com relação à atividade de qualificação, exercida por notários e 

registradores, cabe consignar que esta se opera dentro do contexto da independência no 

exercício de suas atribuições, garantida pela disposição expressa do artigo 28, da Lei 

8.935/94. 

A esse respeito, aduz José Renato NALINI que: 

                                                           
442 DIP, Ricardo Henry Marques. Sobre a qualificação no registro de imóveis. In: DIP, Ricardo Henry 
Marques. Registro de imóveis: vários estudos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2005. p. 178. 
443 AMADEI, Vicente de Abreu. Princípios de protesto de títulos. In: DIP, Ricardo (coord.). Introdução do 
Direito Notarial e Registral. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004. P. 69-113. 
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Inegável que a independência jurídica do notário e do registrador 

é pressuposto para o exercício de sua função qualificadora, a ser 

cumprida com liberdade decisória, sem nenhum tipo de 

condicionamento, seja de ordem política, econômica, burocrática 

ou corporativa. O único limite é o da ordem jurídica e o de sua 

consciência ética.444 

 

3.3.2.2 DAS OBRIGAÇÕES DE RESULTADO NA ATIVIDADE NOTARIAL E 

REGISTRAL: 

 

Ao mesmo tempo em que se verificam obrigações de meio na atividade notarial e 

registral, as quais se distinguem pela atividade de qualificação, atividade jurídica e 

prudencial, a qual não se compatibiliza com qualquer hipótese de responsabilização 

objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; verificam-se também existirem 

certas obrigações que são de resultado, às quais seria aplicável a responsabilidade sem 

aferição de culpa, nas hipóteses de defeito do serviço.em 

Com relação aos notários, esses, a par da função autenticadora e de assessoramento 

das partes com vistas à produção do documento que instrumentalizará o ato ou negócio 

jurídico requerido pelas partes, casos em que atuam como profissionais do direito, ainda 

têm as atribuições de emitir certidões de seus atos e de efetuar comunicações a diversos 

órgãos públicos, a respeito dos atos que pratica. 

Nessas funções, a obrigação que se apresenta ao notário é de resultado. Não há 

atividade que envolva um juízo prudencial por parte do notário. Não há tampouco qualquer 

exigência do relato de fatos, percebidos conforme os sentidos do notário, como ocorre na 

atividade autenticadora. A lei e os regulamentos são de tal forma estritos que não permitem 

algo fora de uma situação binária de conformidade ou de não conformidade. 

Ou o notário emitiu a certidão constando o que deveria constar, dentro do prazo 

legalmente exigido, ou não o fez. Não há qualquer discricionariedade. Não há meio termo. 

Nessas hipóteses, à vista de a obrigação ser de resultado, impõe-se a 

responsabilização objetiva, se o serviço prestado pelo notário tiver algum defeito. 

Da mesma forma ocorre com o registrador, se este emite uma certidão com 

incorreção ou omissão, e em decorrência dessa falha, alguém vem a ter prejuízo, quer 

                                                           
444 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013. p. 745. 
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parecer que o registrador responderá de forma objetiva, visto que houve defeito no serviço 

que prestou. 

De acordo com Roberto Senise LISBOA: “As obrigações de resultado, e a sua 

distinção em relação à obrigação de meio, são de suma importância nas hipóteses de 

responsabilidade subjetiva do profissional liberal” 445. Pois, segundo LISBOA: 

O devedor da obrigação de resultado compromete-se a atingir o fim 

colimado pelo consumidor, ao fornecer o serviço. Nesse caso, 

presume-se a sua responsabilidade civil pelo dano, a menos que 

demonstre a inexistência do nexo de causalidade ou, ainda, 

comprove a existência de alguma excludente (tratando-se de 

responsabilidade objetiva, a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro[...])446 

Aduz, também, LISBOA, que: “A obrigação de resultado presume, portanto, a 

responsabilidade do profissional liberal, e somente pode ser afastada por caso fortuito ou 

força maior, excludentes contempladas para a responsabilidade civil subjetiva, pela lei civil 

em vigor.” 447 

Destaca, ainda, Roberto Senise LISBOA que: 

[...] para a análise da responsabilidade do fornecedor de serviços 

fundada nos arts. 20 a 22, o intérprete deverá valer-se apenas da 

teoria da responsabilidade sem culpa e dos princípios informativos 

da relação de consumo, dentre os quais se destacam, para o estudo 

da responsabilidade pelo vício: a vulnerabilidade, a 

hipossuficiência, a transparência, a boa-fé objetiva e o equilíbrio 

econômico e jurídico da relação de consumo, todos inspirados no 

princípio da razoabilidade.448 

Com relação a notários e registradores, de forma específica, Roberto Senise 

LISBOA afirma que: 

O Estado, por si ou através da Administração Pública indireta e dos 

serviços delegados (como os notários e os registradores), responde 

pela expedição de documentos oficiais com informações 

distorcidas ou que não correspondam à realidade dos fatos, com 
                                                           
445 LISBOA, Roberto Senise. Op. cit. p. 93. 
446 Idem, ibidem. p. 93. 
447 LISBOA, Roberto Senise. Op. cit. p. 331. 
448 Idem, ibidem. p. 267. 
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fundamento na legislação protetiva do consumidor, desde que o 

serviço por ele prestado seja remunerado (arts. 3º, § 2º, e 22 da Lei 

n. 8.078/90).449. 

Está configurada, pois, neste caso de expedição de documentos oficiais (certidões), 

a hipótese de obrigação de resultado e a decorrente responsabilidade objetiva, ilimitada e 

direta do notário e do registrador; e objetiva, ilimitada, indireta e subsidiária do Estado 

delegante. 

 

3.3.3 DA RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO SERVIÇO – ARTS. 20 E 22 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/90): 

 

Nos termos dos artigo 20, do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam 

o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as 

indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo 

o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando 

cabível; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros 

devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor. 

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para 

os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que 

não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. 

Com referência a estes dispositivos, em virtude de os emolumentos notariais e 

registrais terem a natureza jurídica de taxa, somente não se vislumbra a aplicação do inciso 

III, do artigo 20; visto que não será dado ao notário ou registrador modificar o preço, para 

conferir o abatimento proporcional, eis que o valor dos emolumentos é ditado por lei e não 

                                                           
449 Idem, ibidem. p. 93. 
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pelo prestador do serviço. Com relação aos demais, não se vê uma incompatibilidade com 

os serviços prestados por notários e registradores. 

Cabe ressaltar que na responsabilidade pelo vício do serviço a situação será 

diferente daquela eferente à responsabilidade pelo fato do serviço; na qual, conforme 

estudado, a responsabilidade do notário e do registrador, enquanto responsabilidade 

profissional, será: subjetiva, quando se tratar de obrigação de meio; ou objetiva, nas 

obrigações de resultado. 

Agora, no estudo da responsabilidade pelo vício do serviço, a responsabilidade será 

sempre objetiva. 

A esse respeito, Roberto Senise LISBOA ensina que: 

A responsabilidade subjetiva do profissional liberal somente se dá, 

no microssistema de defesa do consumidor, para o caso de 

responsabilidade pelo fato do serviço. 

Assim, a responsabilidade do profissional liberal pelo vício do 

serviço prestado, ou seja, o dano econômico ou patrimonial puro, 

torna-se objetiva, por força do que estabelece o art. 20 da Lei n. 

8.078/90, que em nenhum instante cogita do elemento subjetivo da 

responsabilidade.450 

Ressalte-se, finalmente que o Código do Consumidor também se aplica aos serviços 

públicos, por disposição expressa do artigo 22, abaixo transcrito: 

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. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, 

das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. 

Roberto Senise LISBOA ressalta, entretanto, que: 

Não é todo serviço público porém que se submete às regras do 

Código de Defesa do Consumidor. Apenas o serviço público 
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realizado mediante o pagamento efetuado pelo consumidor em 

favor do fornecedor, a título de remuneração.451 

[...] 

Extrai-se daí que apenas o serviço público dito impróprio é que 

pode ser objeto de uma relação de consumo.452 

E a atividade notarial é realizada mediante o pagamento efetuado pelo usuário, em 

favor do notário ou registrador, a título de remuneração, bem como se tratam as funções 

notariais e registrais de serviço público dito impróprio, visto que realizado por um terceiro 

em colaboração com o Estado, remunerado pela prestação dita uti singuli. 

Dessa forma, por ser objetiva a responsabilidade do profissional liberal pelo vício 

do serviço, e por ser a disciplina dos vícios do serviço, pelo Código de Defesa do 

Consumidor, também aplicável aos serviços públicos; o notário ou registrador deve ser 

responsabilizado, de forma objetiva, sempre que houver vício relativo ao serviço público 

que presta, em caráter privado; lembrando, todavia, que a responsabilidade será subjetiva 

se a situação concreta for de fato do serviço. 

 

3.4 DO DIÁLOGO DAS FONTES PARA A APLICABILIDADE SIMULTÂNEA E 

COERENTE DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, DAS LEIS ESPECIAIS SOBRE 

NOTÁRIOS E REGISTRADORES (LEI 8.935/94, LEI 6.015/73 E LEI 9492/97) E DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/90): 

 

De acordo com o que ensina Claudia Lima MARQUES: 

Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia de 1995, ensinava que, em 

face do atual ‘pluralismo pós-moderno’ de um direito com fontes 

legislativas plúrimas, ressurge a necessidade de coordenação entre 

as leis no mesmo ordenamento, como exigência para um sistema 

jurídico eficiente e justo. 

O uso da expressão do mestre, ‘diálogo das fontes’, é uma tentativa 

de expressar a necessidade de uma aplicação coerente das leis de 

direito privado, coexistentes no sistema. É a denominada ‘coerência 

derivada ou restaurada’ (cohérence dérivée ou restaurée), que, em 

um momento posterior à descodificação, à tópica e à 

                                                           
451 Idem, ibidem. p. 280. 
452 Idem, ibidem. p. 281. 
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microrrecodificação, procura uma eficiência não só hierárquica, 

mas funcional do sistema plural e complexo de nosso direito 

contemporâneo, a evitar a ‘antinomia’, a ‘incompatibilidade’ ou a 

‘não coerência’453. 

Ressalte-se que, com relação do Direito do Consumidor, o artigo 7º, do Código de 

Defesa do Consumidor autoriza expressamente o diálogo das fontes, ao dispor que: 

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros 

decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o 

Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de 

regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do 

direito, analogia, costumes e eqüidade. 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo. 

No entanto, tem-se discutido se o diálogo das fontes não poderia ser admitido 

também em outros campos normativos, além do direito consumerista. 

De acordo com Bruno MIRAGEM: 

é fato que a interpretação sistemática contemporânea, a partir do 

diálogo das fontes, frente à exigência de critérios formais de 

vigência da lei (lex posterior, lex superior e lex specialis) admite 

sua substituição, na falta de uma revogação expressa, pela noção de 

complementaridade entre leis, e ainda a derrogação parcial em 

certos casos, visando o resultado concreto da aplicação. Dito 

apenas assim, pode parecer que do processo resulte mero arbítrio 

do juiz. Todavia, o que coordena e dá unidade lógica à aplicação 

com direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. A 

autoridade e a supremacia da Constituição, conforme já foi 

mencionado, não se dão apenas em vista da não contradição das 

outras normas do ordenamento com os preceitos nela contidos. 

Dado o nítido caráter promocional do sistema de garantias e 

                                                           
453 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos; MIRAGEM, Bruno. 
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. p.122. 
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direitos fundamentais, revela-se também como exigência que se 

percebe do resultado concreto da aplicação da lei. Eis o 

fundamento que dirige e legitima a aplicação do diálogo das fontes, 

seja para aplicação coordenada de diferentes leis a um mesmo caso, 

de modo que se complementem, seja para distinguir o campo de 

aplicação de leis que disponham sobre temas semelhantes.454 

E é essa parte final do raciocínio de MIRAGEM, parece ter aplicação à disciplina 

da responsabilidade civil dos notários e registradores. 

Aplicar coordenadamente diferentes leis a um mesmo caso, buscando sua 

complementaridade, ainda que seja para distinguir seu campo de aplicação. 

Bruno MIRAGEM aponta que: “O método de interpretação do direito é também 

método de aplicação.”455 E que: 

O método do diálogo das fontes não se ocupa apenas da 

interpretação da norma, mas especialmente do resultado de sua 

aplicação. Para tanto substitui o fenômeno da derrogação pelo da 

complementaridade, permitindo e coordenando a aplicação 

simultânea, ou justificando a aplicação de uma em detrimento de 

outra, a partir de fundamentos valorativos fundados na Constituição 

Federal. 

[...] 

O método do diálogo das fontes parte dessa premissa de realização 

da Constituição e de seu sistema de direitos e garantias 

fundamentais, oferecendo critérios para a coordenação e coerência 

da solução do caso. 

[...] 

E é nesse aspecto, essencialmente, que representa inovação em face 

do método clássico de interpretação sistemática.456 

Dessa forma, o método do diálogo das fontes terá que ser aplicado com um objetivo 

principal em mente, que é a melhor forma de aplicação de todo o conjunto legal e 

                                                           
454 MIRAGEM, Bruno. Eppur si muove: diálogo das fontes como método de interpretação sistemática no 
direito brasileiro. In: MARQUES, Claudia Lima (coord.). Diálogo das fontes: do conflito à coordenação de 
normas do direito brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 92. 
455 Idem, ibidem. p. 90. 
456 MIRAGEM, Bruno. Op. cit. p. 91. 
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normativo presente no ordenamento jurídico vigente, visando à realização concreta da 

vontade exposta na Constituição Federal. 

Na responsabilidade civil dos notários e registradores, pode se verificar, 

primeiramente, a norma de hierarquia superior, que é o § 1º, do artigo 236, da Constituição 

Federal, o qual estabelece que notários, registradores e seus prepostos responderão pelos 

atos praticados na serventia, conforme a lei venha a disciplinar. 

A Constituição somente estabeleceu que a responsabilidade civil seria disciplinada 

em Lei. 

Com esse comando, respeitadas as disposições em contrário, o artigo 236, §1º, 

afastou da pessoa dos notários e registradores, a aplicação da responsabilidade objetiva 

prevista no artigo 37, §6º, do texto constitucional. 

Examinado o princípio constitucional, do regramento por lei, da responsabilidade 

de notários e registradores, passa-se à análise da lei. E aí o termo lei deve ser entendido 

como o conjunto legal infraconstitucional. 

Dentro desse conjunto legal infraconstitucional e, tendo em vista que, consoante 

determina o caput do artigo 236 da Constituição Federal, a delegação das notas e dos 

registros, apesar de pública, será exercida em caráter privado, terão aplicabilidade as leis 

de Direito Privado. 

O diploma legal que dita as normas gerais de todo o Direito Privado, após a 

unificação de Direito Civil e Comercial em um só Código, promovida em 2002, é o Código 

Civil. 

Então caberá ao Código Civil estabelecer as normas gerais, as quais, na falta de 

regulamentação especial e específica para notários e registradores, poderão ser 

aproveitadas para utilização em caráter supletivo. 

Quanto à responsabilidade civil, o Código Civil contém a regra da responsabilidade 

subjetiva, embasada no conceito de ato ilícito e na culpa (art. 186 e 927 caput), e, com 

relação unicamente às atividades de risco, que não é o caso das funções notariais e de 

registro, a responsabilidade objetiva de que trata o artigo 927, parágrafo único. 

Especificamente tratando das atividades notariais e registrais, a Lei 8.935/94 é a 

norma geral que rege todas as especialidades. 

E, em seu artigo 22, a Lei 8.935/94 dispôs, unicamente, que: “os notários e os 

oficiais de registro responderão” (responsabilidade direta) “pelos danos” 

(responsabilidade ilimitada) “que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de 

atos próprios da serventia” (responsabilidade por ato próprio e por ato de terceiro, quanto 
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aos atos dos prepostos), “assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou 

culpa dos prepostos” (assegurado o direito de regresso). 

Especificamente ao tratar dos registradores, a Lei 6.015/73 dispõe, em seu artigo 

28, que: “os oficiais são civilmente responsáveis” (responsabilidade direta), “por todos os 

prejuízos” (responsabilidade ilimitada) que, “pessoalmente, ou pelos prepostos ou 

substitutos que indicarem” (responsabilidade por ato próprio e por ato de terceiro, quanto 

aos atos dos prepostos), causarem, “por culpa ou dolo” (responsabilidade subjetiva), “aos 

interessados no registro.” 

A Lei 9.492/97, que trata especificamente dos tabeliães de protesto, dispõe, por sua 

vez, em seu artigo 38, que: “os tabeliães de protesto de títulos são civilmente responsáveis” 

(responsabilidade direta), “por todos os prejuízos que causarem” (responsabilidade 

ilimitada), “por culpa ou dolo” (responsabilidade subjetiva), “pessoalmente, pelos 

substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem” (responsabilidade por ato 

próprio e por ato de terceiro, quanto aos atos dos prepostos), “assegurado o direito de 

regresso” (assegurado o direito de regresso). 

Vê-se que as três leis que tratam de notários e registradores (Lei 8.935/94, Lei 

6.015/73 e Lei 9.492/97) têm todas, como princípios comuns, a responsabilidade direta, 

ilimitada, por ato próprio e por ato de preposto, assegurando o direito de regresso e 

subjetiva. 

Essas normas especiais de notários e registradores também se coadunam com a 

norma geral do Direito Privado, prevista no Código Civil, que, da mesma forma, 

estabelece ser, em termos genéricos, e como regra, a responsabilidade direta, ilimitada, 

por ato próprio e por ato de preposto (art. 932, III, do Código Civil), assegurando o 

direito de regresso e subjetiva. 

A essa normatização se deve adicionar as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, o qual dispõe, com relação aos fatos do serviço que: quando se tratar de 

obrigação de meio, o profissional liberal responderá de forma subjetiva (art. 14, §4º); e, 

com relação às obrigações de resultado, de forma objetiva (art. 14). E, com relação aos 

vícios do serviço, de forma objetiva (art. 20). 

Assim sendo, aplicando a técnica do diálogo das fontes, pode-se concluir que a 

responsabilidade civil do notário e do registrador é por regra: direta, ilimitada, subjetiva, 

por ato próprio e por ato de preposto, assegurado o direito de regresso. 

E, pela aplicação do microssistema de proteção ao consumidor, com relação ao 

usuário, direto ou por equiparação (artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor), com 
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relação aos fatos do serviço: se decorrentes de obrigação de meio, subjetiva; e, se decorrer 

de obrigação de resultado, objetiva. E, sendo o caso de vício do serviço, objetiva. 

Essa é forma de interpretação e aplicação das normas que melhor atende a uma 

harmonização dos textos legais e a visão sistemática e teleológica da atividade notarial e 

registral, conforme definida e estatuída pelo artigo 236 da Constituição Federal, ao 

domínio da responsabilidade civil presente no ordenamento; e procura maximizar a 

aplicabilidade de todos os dispositivos que regulamentam a matéria no Direito Privado 

Brasileiro, sem afastar ou reduzir a aplicação de qualquer comando legal. 

 

3.5: DA INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA 

HIPÓTESE DE ASSUNÇÃO DA SERVENTIA POR NOVO TITULAR, DEVIDO À 

NATUREZA ORIGINÁRIA DA DELEGAÇÃO E À AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE 

JURÍDICA DO CARTÓRIO: 

 

Como já exposto neste trabalho, a delegação da atividade notarial e registral se dá 

para a pessoa física do candidato aprovado em concurso público de provas e títulos, nos 

termos do artigo 236, § 3º, da Constituição Federal, mediante ato de outorga exercido pela 

autoridade competente. 

Como ressalta Luís Paulo Aliende RIBEIRO: 

É importante destacar, neste contexto, a natureza de provimento 

originário de cada delegação, posto que mesmo nas hipóteses do 

chamado concurso de ‘remoção’ – termo utilizado sem nenhum 

rigor técnico – não se apresenta vinculação com cargo ou função 

anterior que pudesse implicar em provimento derivado, mas 

somente a exigência de um requisito a mais para concorrer ao terço 

de vagas destinado à outorga mediante tal critério.457 

E, antes de abrir concurso para outorga de uma delegação que já existia, é 

pressuposto lógico e legal, que ocorra a extinção da delegação. Declarada extinta a 

delegação, o Estado deverá providenciar o correspondente concurso público para 

preenchimento dessa serventia vaga, no prazo de seis (seis) meses, conforme exige o artigo 

236, §3º, da Constituição Federal. 

                                                           
457 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Op. cit. p. 63. 



184 
 

 

A extinção da delegação dá-se nos termos do artigo 39, da Lei 8.935/94, o qual 

dispõe que: 

Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro 

por: 

I - morte; 

II - aposentadoria facultativa; 

III - invalidez; 

IV - renúncia; 

V - perda, nos termos do art. 35. 

VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na 

Lei no 9.534, de 10 de dezembro de 1997. 

§ 1º Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos 

da legislação previdenciária federal. 

§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a 

autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, 

designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e 

abrirá concurso. 

A esse respeito, Letícia Franco Maculan ASSUMPÇÃO esclarece que: 

No caso do concurso para a titularidade de um cartório 

extrajudicial, antes da nova outorga, o Estado recebe de volta a 

delegação do titular anterior ou do interino. Somente então nova 

delegação é feita ao concursado, de forma originária, sem qualquer 

vínculo com a delegação anterior: não há qualquer transferência de 

direitos que antes pertenceram a outrem. Isso ocorre porque o 

verdadeiro senhor dos serviços é o Estado, que o delega, 

provisoriamente, ao particular. A delegação do serviço público não 

se transmite porque não está no comércio. Assim, não há sucessão 

entre notários ou registradores, meros delegatários de função 

pública, porque o delegatário não teve transferida para si uma 

empresa: não se transfere aquilo que não se tem. Aliás, basta 

considerar o fato de que a delegação decorre de um concurso 
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público para que se chegue à conclusão de que a aquisição de 

direito é originária.458 

Por esse mesmo motivo, da natureza de provimento originário que possuem as 

delegações, é que também não se faz possível permuta entre titulares de serventias 

notariais e de registro. 

Com relação à serventia ou ao cartório, cabe ressaltar que essa unidade do serviço 

notarial ou registral não tem personalidade jurídica, tampouco se encontra organizada sob 

a forma de estabelecimento, diferentemente do que ocorre com as empresas em geral. 

No sistema notarial e registral, não há que se falar em responsabilidade do cartório, 

ou da serventia; responsável é sempre a pessoa física do notário ou do registrador, pelos 

atos praticados, durante o exercício da delegação que lhe foi outorgada. 

Cartório é o conjunto de bens e pessoas, organizados pelo tabelião ou registrador, 

sob a responsabilidade deste, para desenvolver as atividades notariais ou registrais, das 

quais o titular recebeu a respectiva outorga estatal. 

O cartório é visto, então, apenas como local de trabalho do notário ou do 

registrador. Cartório seria o gênero, das quais as espécies seriam: os tabelionatos de notas 

ou notarias; os tabelionatos de protesto; e os ofícios de registro (civil das pessoas 

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

Entretanto, um outro conceito que merece aqui ser desenvolvido – o qual não se 

confunde com o cartório, nem com a pessoa física do notário e do registrador - é a noção 

de acervo. 

Na oportunidade em que a pessoa física, aprovada no concurso público, recebe a 

delegação estatal, ela recebe também o que se denomina de acervo da serventia, para sua 

administração. 

O acervo é o conjunto do suporte material que recebeu os atos e informações, 

notariais e registrais, ao qual caberá ao titular empossado zelar por sua guarda e 

conservação, visto que se trata de patrimônio público. 

O acervo é, portanto, composto dos livros, fichas, ofícios, dados, informações, 

microfilmes, bem como qualquer outro meio, físico ou digital, que tenha recebido atos 

notariais ou registrais, ou qualquer forma de informação relativa à serventia. 

Mas o acervo não compõe nada mais que isso. 

                                                           
458 ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. Função notarial e de registro. Concurso público, regime 
jurídico e responsabilidade civil. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2011. p. 52. 
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Móveis, máquinas, computadores, copiadores, fichários, equipamentos, balcões, 

estantes, arquivos de metal ou qualquer outro material, utensílios etc., por mais que sejam 

indispensáveis ao exercício da atividade notarial e registral, devem ser providenciados pelo 

titular aprovado em concurso, às suas exclusivas expensas. 

Isso é o que se depreende do disposto no artigo 41, da Lei 8.935/94, a seguir 

transcrito: 

Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, 

independentemente de autorização, todos os atos previstos em lei 

necessários à organização e execução dos serviços, podendo, ainda, 

adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e 

outros meios de reprodução. 

Esses bens, inclusive, são declarados no Imposto de Renda dos titulares e poderão 

sim ser objeto de transação entre titulares, visto que não se afetam ao serviço público, ao 

contrário do que ocorre com o acervo. 

A Lei Estadual Paulista 12.227/2006 (julgada inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, por vício de iniciativa459), possuía, inclusive, dispositivo a esse respeito, 

conforme a seguir se transcreve: 

Artigo 58 - O titular da delegação provida indenizará o titular 

anterior ou o substituto designado responsável pelo expediente, 

pelo justo valor das instalações da serventia, móveis, utensílios e 

demais bens necessários ao seu normal funcionamento; se a vaga 

resultar de falecimento, o outorgado indenizará os herdeiros. 

§ 1 - À falta de acordo, o Juiz Corregedor Permanente da serventia 

mandará proceder à avaliação dos bens por peritos indicados pelas 

partes e, no caso de divergência, por perito de sua confiança. 

§ 2 - São de responsabilidade do titular da delegação em exercício e 

do substituto designado responsável pelo expediente em razão dos 

emolumentos recebidos que lhes são devidos pelos atos praticados, 

no momento em que se constituem os débitos relativos a salários e 

indenizações de funcionários, custas devidas ao Estado, 

contribuições devidas à Carteira de Previdência das Serventias 

                                                           
459 ADI 3773, Relator: Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 04.03.2009, DJe-167, p. 04.09.2009. RTJ v. 
210-01 p. 168. 
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Não-Oficializadas, outros encargos ou contribuições instituídas por 

lei, bem como as despesas feitas no interesse da serventia. 

A esse respeito Roberto J. PUGLIESE ressalta que: 

Perdendo o cargo, v.g., por aposentadoria, demissão, exoneração, 

morte etc., os móveis e utensílios utilizados pelo tabelião, nas 

instalações do cartório devem ser adquiridos ou indenizados pelo 

novo titular que o suceder. Os documentos arquivados, os livros em 

uso ou já terminados e demais papéis do ofício, permanecem em 

uso no cartório pelo novo titular. Esses objetos, não pertencem 

mais ao notário outrossim ao Poder Público.460 

Em matéria de responsabilidade civil, dessa forma, não há que se falar em sucessão 

de responsáveis, de assunção ou transmissão de responsabilidades, primeiramente porque a 

delegação se dá para a pessoa física aprovada em concurso público, em caráter originário 

e, em segundo lugar, porque, antes de ter sido outorgada ao titular atual, ela teve, como 

pressuposto lógico e jurídico, que ser, antes, extinta, voltar ao Estado, para que este possa 

nomear um substituto interino, para exercer a delegação até que o titular concursado venha 

a tomar posse, tudo em respeito ao princípio da continuidade do serviço público. 

Cabe, por final, ressaltar, que o fato de poder haver hipótese de sucessão 

trabalhista – o que é discutível – em nada influencia a impossibilidade de haver sucessão 

na esfera civil. 

Isto porque o Direito do Trabalho, neste particular, possui dispositivos e critérios 

próprios para definir a sucessão de empregadores, os quais não se aplicam e não se 

confundem com os do Direito Civil. 

Conforme constou de ementa de recente julgado da Segunda Turma, do Superior 

Tribunal de Justiça, cujo relator foi o Ministro Humberto Martins: “Nos termos da 

jurisprudência do STJ, o tabelionato não detém personalidade jurídica. Quem responde 

pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório na época dos fatos.”461 

                                                           
460 PUGLIESE, Roberto J. Direito notarial brasileiro. São Paulo: Leud, 1989. p. 56. 
461 TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. 
CARTÓRIO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
CONFIGURADA. 
1. A eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão 
colegiado, na via de agravo regimental, conforme precedentes desta Corte. 
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o tabelionato não detém personalidade jurídica. Quem responde 
pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório na época dos fatos. Logo, não possui 
legitimidade para figurar como polo passivo na presente demanda. Agravo regimental improvido. 
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No mesmo sentido aponta a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se depreende da seguinte ementa de recente julgado, cujo relator foi o Ministro 

Sidnei Beneti: “A atual jurisprudência desta Corte orienta que ‘o tabelionato não detém 

personalidade jurídica, respondendo pelos danos decorrentes dos serviços notariais o titular 

do cartório na época dos fatos. Responsabilidade que não se transfere ao tabelião 

posterior.’”462 

Da mesma forma decidiu também a Quarta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, 

em julgado cujo relator foi o Ministro Cesar Asfor Rocha, tendo constado na respectiva 

ementa que: 

O tabelionato não detém personalidade jurídica ou judiciária, sendo 

a responsabilidade pessoal do titular da serventia. 

No caso de dano decorrente de má prestação de serviços notariais, 

somente o tabelião à época dos fatos e o Estado possuem 

legitimidade passiva.463 

Conclui-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça não reconhece sucessão de 

responsabilidade, nos âmbitos civil e tributário, entre titulares distintos de uma mesma 

serventia, diante da ausência de personalidade jurídica do cartório. 

  

                                                                                                                                                                                
(AgRg no REsp 1462169/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.11.2014, DJe 
04.12.2014) 
462 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA SERVENTIA. RESPONSABILIDADE DO 
DELEGATÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS. 
1.- A atual jurisprudência desta Corte orienta que "o tabelionato não detém personalidade jurídica, 
respondendo pelos danos decorrentes dos serviços notariais o titular do cartório na época dos fatos. 
Responsabilidade que não se transfere ao tabelião posterior" (AgRg no REsp 624.975/SC, Rel. Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/11/2010). 
2.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se 
mantém por seus próprios fundamentos. 
3.- Agravo Regimental improvido. 
(AgRg no AREsp 460.534/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 27.03.2014, DJe 28.04.2014) 
463 PROCESSO CIVIL. CARTÓRIO DE NOTAS. PESSOA FORMAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
O tabelionato não detém personalidade jurídica ou judiciária, sendo a responsabilidade pessoal do titular da 
serventia. 
No caso de dano decorrente de má prestação de serviços notariais, somente o tabelião à época dos fatos e o 
Estado possuem legitimidade passiva. 
Recurso conhecido e provido. 
(REsp 545.613/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. em 08.05.2007, DJ 29.06.2007, p. 
630) 
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CONCLUSÃO: 

 

A Constituição de 1988, ao tratar da atividade notarial e registral, estabelece um 

sistema jurídico em que público e privado devem conviver de forma harmônica. 

Diz o texto do caput do artigo 236 que os serviços notariais e de registro são 

exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. 

Assim sendo, forma-se um binômio no qual: a atividade tem sua natureza pública 

preservada, estando sujeita, portanto, aos princípios do Direito Público; todavia, seu 

exercício se dá de forma profissional, em caráter privado, pela pessoa física do notário e 

do registrador, no regime de Direito Privado. 

Ao analisar o tema da responsabilidade civil decorrente das atividades notariais e 

registrais dois sujeitos se destacam: primeiramente, o ente público, delegante da função 

para o seu exercício pelo particular; e, em segundo lugar, o notário ou registrador, 

particular em colaboração com o Poder Público, aprovado em concurso público de provas e 

títulos, que é investido na delegação, para exercer a atividade em caráter privado. 

As duas responsabilidades coexistem. 

O Estado membro, na qualidade de Pessoa Jurídica de Direito Público, delegante da 

atividade notarial e registral, responderá, diretamente – em casos excepcionais – ou, 

indiretamente, pelo ato de seu agente, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição 

Federal. 

E o notário ou registrador responderá diretamente, por ato próprio ou por ato de 

seus prepostos, por força do artigo 236, §1º, da Constituição Federal, nos termos da lei. 

Com relação à responsabilidade do Estado, conforme estudado no Capítulo 2 deste 

trabalho, esta encontra fundamento na Teoria do Risco Administrativo, a qual deriva do 

princípio da igualdade e possui um condão de socialização, de repartição entre toda a 

sociedade, do prejuízo sofrido injustamente por um indivíduo. 

Dentre as hipóteses de aplicação da Responsabilidade do Estado com relação aos 

atos notariais e de registro, veem-se, primeiramente, os casos em que o Estado responde 

diretamente, sendo: (i) por danos causados pela edição de normas regulamentadoras, em 

que somente o Estado responde, visto que o nexo não se forma com o exercício da 

atividade - cabente ao notário ou registrador -, mas se forma diretamente com o comando 

normativo; (ii) pelos danos causados no âmbito das serventias oficializadas; e (iii) pelos 

danos causados no âmbito das serventias vagas, neste caso somente se o Supremo Tribunal 
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Federal vier a decidir que o responsável interino exerce a delegação, não em nome próprio, 

mas em nome do Estado. 

Com relação à responsabilidade pela fiscalização das atividades notariais e 

registrais delegadas, por parte do Poder Judiciário, entende-se que aí, mesmo se houver 

falha na fiscalização, a conduta - cujo nexo de causalidade irá se estabelecer com o 

prejuízo - será de responsabilidade do notário ou do registrador, não havendo 

responsabilidade direta do Estado, somente a indireta, conforme será examinado. 

No entanto, a hipótese mais comumente verificada de responsabilidade do Estado, 

por atos notariais e de registro, dá-se na forma indireta. O Estado membro, na condição de 

Poder Público delegante, responde, por força do disposto no artigo 37, §6º, da Constituição 

Federal, pelo ato de seus agentes. E não se nega que os notários e registradores possuam 

esse caráter de agentes públicos. 

Há relevante divergência, na doutrina e na jurisprudência, se o Estado responderá 

indiretamente, por atos praticados em serventia ocupada por titular delegado, de forma 

solidária ou subsidiária. 

Para os que defendem a responsabilidade indireta solidária do Estado, a parte que 

se considerar prejudicada por qualquer ato notarial ou de registro, poderá intentar a ação 

somente contra o notário ou registrador, somente contra o Estado, ou em face de ambos. 

Este é o entendimento do Professor José Luiz Gavião de Almeida, acompanhado pelos 

Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. 

Por outro lado, para os que defendem a responsabilidade indireta subsidiária do 

Estado, o notário ou registrador deve ser obrigatoriamente demandado na ação, em virtude 

de ser este o responsável direto pelo pagamento da indenização, podendo a ação ser 

proposta também em face do Estado, principalmente em virtude da possibilidade de 

insolvência do notário ou do registrador. Esta é a posição do Ministro Herman Benjamin, 

acompanhado pela Segunda Turma, do Superior Tribunal de Justiça. 

Cabe ressaltar que é exatamente essa dúvida acerca da natureza da 

responsabilidade indireta do Estado por atos notariais e de registro, se solidária ou 

subsidiária à responsabilidade direta do notário ou do registrador, que o Supremo Tribunal 

Federal decidirá em Recurso Extraordinário reconhecido como de repercussão geral, 

atualmente aguardando julgamento. 

Com relação à responsabilidade direta de notários e registradores, conforme foi 

estudado, vê-se que esta emana, para as pessoas físicas de notários e registradores, 
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exclusivamente do artigo 236, §1º da Constituição Federal, e não do artigo 37, §6º, da 

Carta Magna. 

O artigo 236, §1º, ao conter uma norma constitucional de eficácia contida ou 

contível, tem o efeito de delegar ao legislador ordinário sua regulamentação, afastando, 

assim a aplicação direta de outro dispositivo constitucional de eficácia plena, como é o 

artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 

Há que se considerar que, tanto pela aplicação do princípio da especialidade – na 

medida em que o artigo 236 trata especialmente de notários e registradores -, quanto pela 

aplicação do princípio da unidade da Constituição - o texto constitucional deve ser 

interpretado como um todo unitário – não faria sentido o artigo 236, §1º, dizer que a 

responsabilidade civil de notários e registradores seria objeto de disciplina em lei, sendo 

que a própria Constituição já teria uma disposição genérica supostamente aplicável ao caso 

(art. 37, §6º). 

Dessarte, ao partir da premissa de que a Constituição não contém palavras inúteis, 

se o Constituinte Originário entendesse por aplicável o artigo 37, §6º - que é uma norma 

constitucional de eficácia plena -, não precisaria determinar ao legislador ordinário que 

disciplinasse a responsabilidade civil de notários e registradores, bastaria fazer a 

correspondente remissão. 

Assim sendo, para se obter a real situação da responsabilidade civil de notários e 

registradores, deve-se a analisar todo o conjunto da legislação infraconstitucional aplicável 

à matéria. 

E, ao analisar a atual legislação infraconstitucional, verifica-se que são aplicáveis, 

atualmente, à disciplina da responsabilidade civil profissional de notários e registradores: 

1. As normas gerais do Direito Privado, contidas no Código Civil de 2002, 

notadamente a responsabilidade civil por ato ilícito, com base na culpa, conforme previsto 

nos artigos 186 e 927, caput; 

1.1 Afasta-se a cláusula genérica de responsabilidade por risco da atividade, prevista no 

artigo 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, tendo em vista que a atividade 

notarial e registral, conforme visto, não contém o risco inerente qualificado, exigido para 

sua configuração; 

2. Aplica-se a responsabilidade direta, ao notário ou registrador, por ato próprio e por 

ato de terceiro, preposto, pelos atos notariais e registrais, de acordo com o disposto no 

artigo 22, da Lei 8.935/94, assegurado o direito de regresso em face do causador do dano. 
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3. Aplica-se a responsabilidade subjetiva, a registradores e tabeliães de protesto, 

consoante disposições expressas: do artigo 28, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) 

e do artigo 38, da Lei de Protesto de Títulos (Lei 9.492/97). 

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) a notários e 

registradores. 

4.1 Notários e registradores devem ser considerados profissionais liberais, para os fins 

de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista sua atividade 

profissional jurídica e prudencial. 

4.2 Por fatos do serviço, notários e registradores responderão nos termos do artigo 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, conforme segue: 

4.2.1 nas obrigações de meio: de forma subjetiva, por força do §4º, do artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor; e 

4.2.2 nas obrigações de resultado: de forma objetiva; 

4.3 Por vícios do serviço, notários e registradores responderão nos termos dos artigos 

20 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, de forma objetiva. 

4.3.1 O “abatimento proporcional do preço”, de que trata o inciso III, do artigo 20, não se 

aplica a notários e registradores, em virtude da natureza jurídica tributária que detém os 

emolumentos, não podendo o notário ou registrador cobrar valor diferente do previsto nas 

respectivas tabelas fixadas em lei estadual. 

Esse raciocínio se deriva da aplicação da doutrina do diálogo das fontes, para a 

aplicabilidade simultânea e coerente do Código Civil de 2002, das leis especiais sobre 

notários e registradores (Lei 8.935/94, Lei 6.015/73 e Lei 9492/97), e do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei 8.078/90), à responsabilidade civil dos notários e dos registradores. 

Finalmente, afirma-se que não há sucessão de responsabilidade civil entre titulares 

que venham a ocupar sucessivamente a mesma serventia, notarial ou registral, dada a 

natureza originária da delegação e à ausência de personalidade jurídica do cartório. 

Com a fixação dessas questões controvertidas, almeja-se que tenha este trabalho 

contribuído, de alguma forma, para o estudo das notas e dos registros, e da 

responsabilidade civil de modo geral. 
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