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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0017741-04.2010.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ODAIR JOSÉ 
TENANI.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitaram conflito negativo de 
competência perante o c. Órgão Especial. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), ANA LIARTE E FERREIRA 
RODRIGUES.

São Paulo, 10 de abril de 2017

PAULO BARCELLOS GATTI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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4ª CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0017741-04.2010.8.26.0099

APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELADO: ODAIR JOSÉ TENANI

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA

VOTO N° 12.340

APELAÇÃO  RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO 
DE SERVIÇO NOTARIAL  REGISTRO PÚBLICO  
COMPETÊNCIA  É inderrogável a competência (ratione 
materiae) da Seção de Direito Privado para o julgamento 
de ações que contenham pretensão de reparação de danos 
decorrentes de responsabilidade civil de serviço notarial, de 
caráter privado, pois não se trata de responsabilidade civil 
do Estado nos termos do art. 37, §6º, da CF, ainda que haja 
delegação do Poder Público  responsabilidade civil 
subjetiva (por culpa ou dolo) dos Oficiais de Cartório e 
Tabelionatos prevista no art. 28 da Lei nº 6.015/73 e no art. 
22 da Lei nº 8.935/94  serviço de natureza privada, nos 
termos do art. 236 da CF/88  matéria não afeta ao Direito 
Público  precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 
Suscitação de conflito negativo de competência perante o 
Colendo Órgão Especial desta Corte Paulista.

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da “ação de indenização por perdas e danos”, 

julgada procedente pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento 

de ter restado demonstrado nos autos o erro no serviço 

de registro de imóveis, em razão da existência de duas 

matrículas do imóvel, condenando, pois, a FESP ao 

pagamento da quantia de R$63.951,73, por se tratar de um 

serviço delegado pelo Poder Público, consoante r. 
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decisum de fls. 207/208, cujo relatório se adota.

Em suas razões de recurso (fls. 211/230), 

a FESP sustentou, preliminarmente, a ocorrência de 

prescrição, nos termos do art. 206, §3º, do CC. Ademais, 

alegou sua ilegitimidade passiva “ad causam”, defendendo 

que o oficial do Cartório é civilmente e criminalmente 

responsável por seus atos registrários, conforme 

inteligência do art. 28 da Lei nº 6.015/73. Neste 

sentido, aduziu que os serviços notariais e de registro 

são de caráter privado, embora exercidos por delegação 

do Poder Público, de modo que não incide a 

responsabilidade objetiva do Estado. No mérito, 

consignou que a Fazenda Pública não pode responder por 

atos de tabeliães e notários, que não mantêm nenhum 

vínculo funcional com o Estado. Ao final, pleiteou a 

improcedência da demanda.

Recurso regularmente processado, livre de 

preparo, tendo em vista que a apelante é isenta do 

recolhimento de custas, nos termos do art. 1.007, §1º, 

do CPC/2015, desafiando contrarrazões do autor às fls. 

236/247.

O apelo foi distribuído livremente à 

Colenda 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (fls. 252), sob a 

relatoria do Des. J. L. Mônaco da Silva.

Em seguida, foi redistribuído à Egrégia 

20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado (fls. 253), 

sob a relatoria do Des. Moreira Viegas, que não conheceu 

do recurso, com fundamento na responsabilidade civil do 

Estado, remetendo os autos à Seção de Direito Público 
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(fls. 257/260), que, por sua vez, foram distribuídos à 

Colenda 4ª Câmara de Direito Público (fls. 264).

Este é, em síntese, o relatório.

VOTO

Insurge a FESP contra a r. sentença de 

primeiro grau que julgou procedente a demanda 

reparatória, sob o fundamento de ter restado demonstrado 

nos autos o erro no serviço de registro de imóveis, em 

razão da existência de duas matrículas do imóvel, 

condenando, pois, a FESP ao pagamento da quantia de 

R$63.951,73, por se tratar de um serviço delegado pelo 

Poder Público.

Ocorre, porém, que o recurso não merece 

ser conhecido por esta Colenda 4ª Câmara de Direito 

Público, frente à sua incompetência absoluta para o 

julgamento da matéria.

In casu, a causa petendi (remota) da 

pretensão inicial vincula-se à reparação de danos 

suportados pelo autor, em decorrência de suposto erro em 

registro de imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de 

Bragança Paulista, ocasionado por negligência de 

funcionários do Cartório. Assim, requereu o postulante a 

reparação dos prejuízos que alega ter suportado (fls. 

02/11).

Pois bem. Muito embora o Estado possa 

responder objetivamente pelos eventuais danos 
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decorrentes da execução de suas atividades, por força do 

art. 37, §6º, da CF/88, que dispõe sobre a 

responsabilidade objetiva do Estado, ou subjetivamente 

nas hipóteses de omissão (faute du service), não há como 

sustentar que a responsabilidade civil decorrente de ato 

de serviço notarial, de caráter nitidamente privado, 

englobe a responsabilidade civil do Estado nos termos do 

art. 37, §6º, da CF.

Isso porque, tratando-se de 

responsabilidade civil decorrente de ato de serviço 

notarial, a responsabilidade civil dos notários e 

oficiais de registro veio expressamente prevista em lei. 

Vejamos:

Lei Federal nº 6.015/73 (dispôs 
sobre os registros públicos)

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.

Parágrafo único. A 
responsabilidade civil independe da criminal 
pelos delitos que cometerem.

Lei Federal nº 8.935/94 (Lei dos 
Cartórios).

Art. 22. Os notários e oficiais 
de registro são civilmente responsáveis por 
todos os prejuízos que causarem a terceiros, 
por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 
substitutos que designarem ou escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de 
regresso.

Parágrafo único.  Prescreve em 
três anos a pretensão de reparação civil, 
contado o prazo da data de lavratura do ato 
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registral ou notarial.   

Consigne-se que os serviços notariais e 

registrários possuem alta lucratividade, de forma que 

não haveria lógica em se delegar tais serviços tão 

lucrativos a terceiros e o Estado ficar com o peso da 

responsabilidade advinda de atos culposos ou dolosos 

praticados por estes agentes. Ainda mais em se tratando 

de serviço de natureza privada, mesmo que sejam por 

delegação do Poder Público. Neste sentido, aliás, é o 

disposto no art. 236 da CF: “Os serviços notariais e de 

registro são exercidos em caráter privado, por delegação do 

Poder Público.”

Deste modo, a competência para processar 

e julgar os recursos interpostos nos autos da ação de 

reparação de danos decorrentes de atos de notários e 

oficiais de registro, ainda que sob o enfoque da 

responsabilidade civil, é de uma das Câmaras da Seção de 

Direito Privado I, consoante disposto no art. 5º, I, 

item I.33, da Resolução nº 623/2013 deste Tribunal de 

Justiça, de 06.11.2013.

Confira-se a literalidade do dispositivo:

“Art. 5º. A Seção de Direito 

Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos, 

numerados ordinalmente, cada um deles 

integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem 

sucessiva, é constituída por 38 (trinta e 

oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, 

e subdividida em 3 (três) Subseções, assim 

distribuídas:

I - Primeira Subseção, composta 

pelas 1ª a 10ª Câmaras, com competência 

preferencial para o julgamento das seguintes 
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matérias:

(...)

I.33 - Ações e procedimentos 

relativos a registros públicos;”

Sabendo-se, pois, que a Constituição 

Federal foi clara no momento em que previu que os 

serviços notariais e de registro, embora exercidos por 

delegação do Poder Público, são de caráter privado, e 

conhecendo-se a responsabilidade dos oficiais de 

Cartórios e Tabelionatos prevista no art. 28 da Lei nº 

6.015/73 e no art. 22 da Lei nº 8.935/94, afasta-se a 

possibilidade de análise da responsabilidade civil 

objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF, 

de modo que inexiste razão para julgamento dos autos por 

esta Seção de Direito Público.

Ressalta-se, aliás, ser questionável 

eventual legitimidade da Fazenda Pública no pólo passivo 

da demanda, o que será eventualmente analisado pela 

Câmara Competente para julgamento do feito.

Note-se que a competência para o 

julgamento de recursos por esta Seção de Direito Público 

não se firma pela qualidade das partes que intervém no 

processo, mas, sim, em decorrência da natureza da 

relação jurídica existente nos autos.

Frise-se, portanto, que, 

independentemente da Fazenda do Estado de São Paulo 

(FESP) integrar ou não o pólo passivo da demanda, a 

competência para apreciar a causa é de uma das Seções de 

Direito Privado, em razão da matéria discutida nos autos 
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ter nítido interesse privado.

Ressalta-se, ainda, que as Câmaras de 

Direito Privado (Subseção I) têm apreciado a matéria sub 

judice  responsabilidade civil por ato de serviço notarial 

- sem maior controvérsia quanto à competência recursal:

“JUSTIÇA GRATUITA  
Indeferimento  Declaração de 
hipossuficiência financeira que goza de 
presunção relativa  Comprovação da alegada 
necessidade que se faz indispensável para a 
concessão do benefício  Parte que não 
atendeu à determinação com a documentação 
necessária  Decisão mantida. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  Responsabilidade atribuída à 
serventia extrajudicial  Ente privado 
desprovido de personalidade jurídica, 
afastada qualquer semelhança com empresas ou 
entidades  Responsabilidade do tabelião  
Atribuição de CNPJ somente para fins 
trabalhistas e fiscais  Inteligência da Lei 
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994  
Ilegitimidade "ad causam"  Jurisprudência 
pacífica desta corte  Precedentes do C. 
Superior Tribunal de Justiça  Decisão 
mantida  Recurso desprovido.” (AI nº 
2064716-80.2015.8.26.0000, 6ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. PERCIVAL NOGUEIRA, j. 
17.02.2017)

“NULIDADE  Decisão proferida 
por juiz diverso daquele que presidiu a 
instrução  Juíza que foi substituída durante 
o período de sua ausência pelo juiz que veio 
auxiliar a vara - Substituição eficaz a teor 
do disposto pelo artigo 132 do Código de 
Processo Civil  Identidade física do juiz 
que não se reveste de caráter absoluto  
Vício não caracterizado  PRELIMINAR 
AFASTADA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE  
Escritura de compra e venda e respectivo 
registro imobiliário  Alienação realizada 
mediante fraude, com utilização de documentos 
pessoais falsos do vendedor por terceiro  
Fraude grosseira  Falha do preposto que 
colheu a assinatura em diligência sem 
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confrontar com a do autor que se encontrava 
cadastrada no tabelionato - Responsabilidade 
objetiva do notário por atos de seus 
prepostos e pelos danos causados a terceiros 
 Artigo 22 da lei 8.935/94 - Danos morais 
configurados  Ausente, de outro lado, 
comprovação de má-fé dos adquirentes - 
Indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) que não comporta alteração  Sentença 
confirmada  RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (AP nº 
1004023-75.2014.8.26.0100, 10ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. ELCIO TRUJILLO, j. 
07.06.2016)

“APELAÇÃO CÍVEL  Ação de 
nulidade de títulos de crédito cumulada com 
indenização por danos morais com pedido 
antecipação parcial de tutela  Protesto 
indevido  Danos Morais  A responsabilidade 
do tabelião depende da comprovação de que 
agiu com culpa, sendo improcedente o pedido 
se esta não foi demonstrada - Sentença que 
cabe ser mantida integralmente por seus 
próprios e jurídicos fundamentos, a teor do 
quanto autoriza o art. 252 do Regimento 
Interno deste Tribunal - Apelo desprovido.” 
(AP nº 0032271-26.2010.8.6.0224, 12ª Câmara 
de Direito Privado, Rel. JACOB VALENTE, j. 
16.02.2016)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. 
TABELIÃO DE NOTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
Sentença terminativa sem julgamento do 
mérito, reconhecida ilegitimidade passiva do 
tabelionato de notas e do notário titular 
sucessor. Irresignação dos autores. 
Ratificação dos termos da sentença (art. 252, 
RITJSP). Ato culposo, de reconhecimento de 
firma falsa, realizado antes de o notário 
assumir a delegação extrajudicial. 
Responsabilidade pessoal do notário titular 
no momento do ato danoso. Inteligência do 
artigo 22 da Lei 8.935/1994. Direito de 
regresso que diz respeito à responsabilização 
do preposto, por ato que tenha o notário 
respondido anteriormente. Sucessão da 
delegação extrajudicial que não importa em 
transmissão de responsabilidade civil por 
atos realizados anteriormente, naquele 
tabelionato. Ademais, ato alegadamente 
culposo que foi firmado por delegado 
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substituto, de cujo nome os apelantes 
possuíam ciência. Impossibilidade de 
responsabilização do notário sucessor. 
Precedentes. Ilegitimidade passiva mantida. 
Condenação sucumbencial dos apelantes. 
Justiça Gratuita que não importa em isenção 
da condenação sucumbencial. Mera suspensão de 
sua execução, por cinco anos (art. 12, L. 
1.060/1950). Sentença mantida. Recurso 
desprovido.” (AP nº 
0102423-13.2004.8.26.0547, 3ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. CARLOS ALBERTO DE 
SALLES, j. 24.02.2016)

Note-se, por oportuno, que a própria 10ª 

Câmara de Direito Privado reconheceu sua competência 

para apreciar a matéria no caso concreto, pois, em 

04.09.2012, negou provimento ao agravo de instrumento 

0106656-64.2012.8.26.0000 interposto contra a decisão de 

primeiro grau que extinguiu o feito com relação ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista e 

arbitrou honorários advocatícios em R$ 700,00. Recurso 

este interposto no mesmo processo ordinário nº 

0017741-04.2010.8.26.0099. Destarte, encontra-se 

preventa no julgamento do feito, nos termos do art. 105 

do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça1.

Assim, tendo em vista que a Colenda 20ª 

Câmara Extraordinária de Direito Privado declinou de sua 

competência quando do julgamento do presente recurso de 

apelação, fundamentando suas razões na incompetência da 

Subseção de Direito Privado para julgamento da matéria 

1 Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que 
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência 
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na 
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa 
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, 
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1º O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não 
rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir 
ou assumir a cadeira vaga.
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(fls. 256/260), constata-se a necessidade de suscitação 

por esta Colenda 4ª Câmara de Direito Público de 

conflito de competência perante o Egrégio Órgão Especial 

deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA perante o Egrégio Órgão Especial deste 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 13, I, “e” cc. 

art. 200, ambos do RITJSP.

PAULO BARCELLOS GATTI

RELATOR
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