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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1005934-80.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são apelantes/apelados 
FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ e CLÓVIS NOGUEIRA FRANCO, é apelado 
ARLEI APARECIDO BEGNAMI (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto 
pelo Estado do Paraná e Negaram provimento ao recurso adesivo interposto por Clóvis 
Nogueira Franco, por VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAIA 
DA CUNHA (Presidente) e TEIXEIRA LEITE.

São Paulo, 24 de agosto de 2017

HAMID BDINE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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.Voto n. 17.408 - 4ª Câmara de Direito Privado.

Ap. n. 1005934-80.2015.8.26.0038.
Comarca: Araras.
Apelantes: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ e 
CLÓVIS NOGUEIRA FRANCO.
Apelado: ARLEI APARECIDO BEGNAMI.
Interessados: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
e JOSÉ ANTÔNIO TORREZAN.
Juiz: Thomaz Corrêa Farqui.

Apelação. Responsabilidade civil. Preliminares. Nulidade por 
cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido formulado de 
forma genérica, sem indicação expressa dos fatos ou provas a 
ser produzidas. Ilegitimidade passiva do Estado do Paraná. 
Matéria que integra o mérito da lide. Declaração de nulidade da 
procuração lavrada por tabelião e da escritura de compra e 
venda do imóvel adquirido pelo autor. Responsabilidade 
objetiva do delegatário de serviço público reconhecida. 
Irrelevância da discussão acerca da culpa do agente em relação 
à fraude ocorrida. Estado que responde solidariamente pelos 
danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6º, da 
CF. Danos materiais. Ressarcimento dos danos emergentes 
relativos ao negócio desfeito. Restituição dos valores pagos 
pelo autor que se impõe. Danos morais. Hipótese que 
ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Autor que perdeu o 
imóvel adquirido por meio de procuração pública declarada 
nula após longo e desgastante processo judicial. Valor 
indenizatório mantido. Correção monetária e juros de mora. 
Necessidade de observância ao disposto no art. 1º-F da Lei 
9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09. Recurso do Estado do 
Paraná parcialmente provido e recurso adesivo do tabelião 
improvido.

A r. sentença de fs. 247/257, cujo relatório se 

adota, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em 

face dos corréus José Antônio Torrezan e Fazenda Pública do 

Estado de São Paulo e parcialmente procedentes em face dos 

corréus Fazenda Pública do Estado do Paraná e Clóvis Nogueira 

Franco para condená-los, solidariamente, ao pagamento de 
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indenização por danos morais arbitrados em R$ 15.000,00, bem 

como a ressarcir o autor pelos valores despendidos com a 

aquisição do imóvel.

Inconformados, os réus apelaram.

O Estado do Paraná requereu, em preliminar, o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o 

Estado somente responde subsidiariamente pelos atos praticados 

pelo titular da serventia extrajudicial, em caso de sua insolvência, 

o que não é o caso dos autos.

No mérito, sustentou que o titular da serventia 

extrajudicial não é considerado servidor público e, portanto, não 

se aplica a regra prevista no art. 37, §6º, do CF. Aduziu que 

compete ao tabelião responder exclusivamente pelos danos 

causados, não havendo solidariedade entre eles. Requereu, 

subsidiariamente, a redução do valor indenizatório arbitrado a 

título de danos morais, bem como impugnou o índice de correção 

monetária fixado, pugnando pela incidência da regra prevista no 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.

O corréu Clóvis Nogueira Franco apresentou 

recurso adesivo requerendo, em preliminar, a declaração de 

nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, 

sustentou que os estelionatários apresentaram toda a 

documentação necessária para a confecção da procuração para a 

venda do imóvel descrito na inicial, ressalvando que na época dos 

fatos não havia a possibilidade de conferência junto aos sistemas 
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de identificação, o que afasta sua culpa pelo ocorrido. Aduziu que 

eventual responsabilidade deve ser imputada ao Estado do 

Paraná, uma vez que exerce função delegada, acrescentando que a 

indenização por danos materiais deve ser restrita ao valor 

constante na escritura pública. Afirmou que o ocorrido não gerou 

danos morais indenizáveis, bem como requereu, subsidiariamente, 

a redução do valor indenizatório arbitrado.

Recursos regularmente processados, dispensado 

de preparo o do corréu Estado do Paraná e com preparo o do 

corréu Clóvis (fs. 322), com contrarrazões das partes (fs. 281/289, 

290/299 e 326/337).

É o relatório.

A preliminar de nulidade por cerceamento de 

defesa não pode ser acolhida, uma vez que o coapelante Clóvis se 

limitou a formular pedido genérico nesse sentido, sem qualquer 

indicação específica dos fatos que pretendia demonstrar ou mesmo 

das provas a ser produzidas, o que não se admite.

Na lição de Cândido Rangel Dinamarco, “é 

necessário que o requerimento de provas seja especificado e 

justificado. A parte indicará quais meios de prova pretende e quais 

os pontos de fato a demonstrar mediante cada um deles” 

(Instituições de Direito Processual Civil, 6ª ed., vol. III, 

Malheiros, p. 578-579).

Por sua vez, a preliminar de ilegitimidade passiva 
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arguida pelo Estado do Paraná integra o mérito da demanda e será 

apreciada em seu contexto.

Os serviços notariais e de registro são exercidos em 

caráter privado, por delegação do Poder Público, nos termos do 

art. 236 da CF, competindo ao Estado fiscalizá-los e zelar para que 

sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo 

eficiente (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935/94).

De início, consigne-se que foi reconhecida a 

repercussão geral da questão atinente à responsabilidade civil do 

Estado pelas atividades de cartórios pelo C. Supremo Tribunal 

Federal, nos autos do RE. n. 842.846, de relatoria do Min. Luiz 

Fux, ainda não julgado.

O C. Superior Tribunal de Justiça adotou 

atualmente o entendimento de que nos casos de danos resultantes 

de atividade estatal delegada pelo Poder Público, há 

responsabilidade objetiva do notário, nos termos do art. 22 da Lei 

8.935/1994, e apenas subsidiária do ente estatal (AgRg. no REsp. 

n. 1.377.074, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.2.2016).

No mesmo sentido: EDcl. no AgRg. nos EDcl. no 

AREsp. n. 561.317, rel. Min. Humberto Martins, j. 27.10.2015, 

AgRg. nos EDcl. no REsp. n. 1.195.489, rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 26.8.2014 e REsp. n. 1.087.862, rel. Min. 

Herman Benjamin, j. 2.2.2010.

Por sua vez, o C. Supremo Tribunal Federal possui 
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entendimento contrário, reconhecendo a responsabilidade 

solidária do Estado pelos atos praticados por seus delegados, nos 

termos do art. 37, §6º, da CF:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 
Atividade notarial e de registro. Danos materiais. 
Responsabilidade objetiva do Estado. 
Possibilidade. Precedentes. 1. A Suprema Corte já 
assentou o entendimento de que o Estado 
responde objetivamente pelos danos causados a 
terceiros em decorrência da atividade notarial, 
cabendo direito de regresso contra o causador do 
dano em caso de dolo ou culpa, nos termos do art. 
37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Agravo 
regimental não provido” (AgR. no RE. n. 788.009, 
rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.8.2014).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO 
ESTADO. TABELIÃO. AGENTE PÚBLICO. ART. 37, 
§ 6º, DA CF/88. 1. A função eminentemente 
pública dos serviços notariais configura a natureza 
estatal das atividades exercidas pelos 
serventuários titulares de cartórios e registros 
extrajudiciais. RE 209.354/PR. 2. 
Responsabilidade extracontratual do Estado 
caracterizada” (AgR. no RE. n. 551.156, rel. Min. 
Ellen Gracie, j. 10.3.2009).

“1. Agravo regimental em agravo de instrumento. 
2. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais. 
Ato de tabelionato. CF, art. 37, § 6º. Cabimento. 
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento” (AgR. no AI. n. 522.832, rel. Min. 
Gilmar Mendes, j. 26.2.2008).

Em que pese a divergência existente sobre o tema, 

adoto o entendimento de que o Estado responde solidariamente 
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pelos danos causados na prestação dos serviços notariais e de 

registro, já que se trata de serviço público delegado, portanto, 

sujeito aos preceitos do artigo 37, § 6º, da CF.

Nem se argumente que o tabelião não pode ser 

considerado agente público, como alegado pelo Estado do Paraná. 

Sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que:

“Parece-nos que se justifica plenamente a inserção 
dos serventuários da Justiça no rol dos servidores 
públicos, dos 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; gozam 
do direito a férias e licenças; estão sujeitos a 
regime disciplinar; contribuem para o instituto de 
Previdência do Estado; fazem jus à aposentadoria 
nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos. 
E, embora não remunerados diretamente pelos 
cofres públicos, o preço de seus serviços, pagos 
pelos usuários, decorre de tabelas também 
aprovadas pelo Poder Público” (Responsabilidade 
Civil, 16ª ed., Saraiva, 2015, p. 448).

Como observa José Renato Nalini, a delegação 

apenas restou explicitada na Constituição Federal, de modo que 

continuam os notários a exercer função pública. Afinal, se não 

fosse pública a função exercida, não haveria necessidade de 

delegação, pois o Poder Público apenas delega aquilo que detém (A 

Responsabilidade Civil do Notário, RJTJSP, 130:19).

Assim sendo, de rigor o reconhecimento da 

solidariedade entre os apelantes, como bem decidido pelo juízo de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

                                          

APELAÇÃO   nº 1005934-80.2015.8.26.0038   
8/13

        

primeiro grau.

Nesse sentido:

“Responsabilidade da pessoa física do 
tabelião/notário e da Fazenda do Estado de São 
Paulo. Em se tratando de atividade cartorária 
exercida à luz do artigo 236 da Constituição 
Federal, a responsabilidade objetiva é do notário, 
no que assume posição semelhante à das pessoas 
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços 
públicos. Exegese do parágrafo 6º, do artigo 37 
também da Carta da República” (Ap. n. 
0030016-64.2013.8.26.0071, rel. Des. Marcelo 
L Theodósio, j. 4.4.2017).

“Obrigação solidária da Fazenda do Estado pela 
reparação de eventuais danos que notários e 
registradores, considerados servidores públicos por 
equiparação, causarem a terceiros, no exercício da 
atividade que lhes foi delegada, por aplicação da 
norma inserida no artigo 37, § 6º, da Constituição 
Federal” (Ap. n. 0618604-20.2008.8.26.0053, 
rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 12.9.2012).

“Ação de Reparação de Danos materiais e morais 
ajuizada face ao indevido registro de título judicial 
efetuado pelo Cartório de Registro de Imóveis. 
Responsabilidade solidária do Estado. A prática de 
atos notariais é de responsabilidade do Estado. 
Comando normativo constitucional do art. 236. 
Negado provimento aos recursos voluntário e 
oficial e não conhecimento do agravo retido 
interposto pela Fazenda Estadual” (Ap. n. 
420.905.5/1-00, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 
24.3.2010).

No caso, verifica-se que foi reconhecida a nulidade 

da procuração pública lavrada pelo tabelião Clóvis Nogueira 
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Franco, ora apelante, o que acarretou a declaração de nulidade da 

escritura de compra e venda do imóvel adquirido pelo apelado (Ap. 

n. 0013985-78.2007.8.26.0038, rel. Des. Salles Rossi, j. 

10.4.2013 - fs. 61/67).

Irrelevante a discussão acerca da culpa do tabelião 

pela fraude cometida por estelionatários, uma vez que ele 

responde objetivamente pelos danos causados, por se tratar de 

delegatário de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Analisando a questão, José de Aguiar Dias 

esclarece que “a responsabilidade civil dos notários, tabeliães e 

oficiais de registro difere da responsabilidade profissional em 

geral. Porque, ao contrário dos médicos, advogados, etc., assumem 

obrigação de resultado. Daí a consequência: o erro profissional 

não lhes serve de escusa” (Da Responsabilidade Civil, 11ª ed, 

Renovar, 2006, p. 440).

De qualquer modo, como bem decidido pelo juízo 

de primeiro grau, a culpa do tabelião foi demonstrada no caso 

concreto, uma vez que ele lavrou procuração quando o real 

mandante já era falecido, não tendo exigido a apresentação de 

nenhum documento pessoal recente com fotografia, o que é 

suficiente para demonstrar a total falta de cautela do agente 

público.

Não há que se falar, portanto, em exclusão de sua 

responsabilidade por inexistência de qualquer fato de terceiro, 

caso fortuito ou força maior. Em consequência, de rigor o 
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reconhecimento da responsabilidade do Estado do Paraná, nos 

termos do art. 37, §6º, da CF.

Os danos materiais, nos termos do art. 402 do CC, 

correspondem ao que o credor efetivamente perdeu (dano 

emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros 

cessantes), estes constatados segundo uma “previsão razoável e 

objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto 

capaz de configurar a potencialidade de lucro” (REsp. n. 846.455, 

rel. Min. Castro Filho, j. 10.3.2009).

No caso, declarado inexistente o negócio realizado 

pelo apelado, de rigor a condenação dos apelantes a ressarcir os 

danos emergentes relativos ao preço do negócio, no importe de R$ 

18.800,00 (fs. 36), ITBI (R$ 243,10) e encargos com a lavratura da 

escritura (R$ 581,87) e registro do imóvel (R$ 457,90).

O pedido de indenização por danos morais 

igualmente deve ser acolhido, tendo em vista o enorme dissabor 

suportado pelo apelado, que acreditou na fé pública do documento 

exarado por serviço delegado e após longo e desgastante processo 

judicial acabou perdendo o imóvel adquirido.

Acrescente-se que não se exige a prova do abalo 

psíquico autorizador do reconhecimento do dano moral, mas sim 

da situação que o tenha causado, pois a configuração do dano 

moral exsurge do próprio fato. 

Anota Humberto Theodoro Júnior que “não se 
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torna exigível na ação indenizatória a prova de semelhante evento. 

Sua verificação se dá em terreno onde à pesquisa probatória não é 

dado chegar” (Dano moral, 5ª ed., Juarez de Oliveira, 2007, p. 

121). 

No mesmo sentido:

“O dano existe no próprio fato violador, impondo a 

necessidade de resposta, que na reparação se 

efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, 

provocando-lhe as reações negativas já apontadas. 

Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. 

Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et de 

iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, 

portanto, prova em contrário. Com efeito corolário 

da orientação traçada é o entendimento de que não 

há que se cogitar de prova de dano moral.” (Carlos 

Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos 

Morais, RT, 2ª ed., 2010, p. 204)

“O dano moral está ínsito na própria ofensa, 
decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é 
grave e de repercussão, por si só justifica a 
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária 
ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe 
in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 
ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso 
facto está demonstrado o dano moral à guisa de 
uma presunção natural, uma presunção hominis 
ou facti, que decorre das regras da experiência 
comum (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de 
Responsabilidade Civil, 8ª edição, Atlas, 2008, 
p. 86).

Apurada a existência do dano moral, impõe-se sua 

quantificação, a qual terá por parâmetros a extensão do dano, as 
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condições econômicas das partes, a intensidade da culpa e o 

caráter sancionador dessa indenização.

Analisadas a condição econômica das partes e as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram, verifica-se que o 

arbitramento do valor indenizatório em R$ 15.000,00 mostra-se 

suficiente para compensar o ocorrido, sem configurar 

enriquecimento sem causa do apelado.

A este valor se chega levando-se em conta a 

repercussão do fato na vida pessoal e econômica do apelado, sem 

enriquecimento sem causa, e as condições financeiras dos 

apelantes, pois não se pode perder de vista o caráter punitivo do 

valor da indenização (JTJ 145/107).

Os valores deverão ser corrigidos de acordo com o 

disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que a 

presente demanda foi distribuída após a entrada em vigor da Lei 

n. 11.960/09.

A questão já foi consolidada por meio do 

julgamento do REsp. n. 1.205.946, de relatoria do Min. Benedito 

Gonçalves, julgado em 19.10.2011, apreciado sob a sistemática 

dos recursos repetitivos:

“Assim, os valores resultantes de condenações 
proferidas contra a Fazenda Pública após a 
entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar 
os critérios de atualização (correção monetária e 
juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por 
outro lado, no período anterior, tais acessórios 
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deverão seguir os parâmetros definidos pela 
legislação então vigente”.

Tendo em vista que o recurso do Estado do Paraná 

foi acolhido parcialmente apenas para alterar a forma de correção 

das indenizações fixadas, as verbas de sucumbência permanecem 

como fixadas pela r. sentença.

Em razão do improvimento do recurso adesivo 

interposto pelo corréu, os honorários de advogado ficam majorados 

para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§11º, do CPC.

Diante do exposto, DÁ-SE parcial provimento ao 

recurso interposto pelo Estado do Paraná e NEGA-SE provimento 

ao recurso adesivo interposto por Clóvis Nogueira Franco.

    Hamid Bdine

    Relator
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