
Ano 8 (2022), nº 3, 317-341 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E A 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR 
ERROS NA ATIVIDADE DAS SERVENTIAS 
EXTRAJUDICIAIS 
 
Cristiana Carlos do Amaral Cantídio1 
 
Rafael de Lazari2 
 
Resumo: Cuida-se a presente pesquisa de um estudo acerca da 
responsabilização do Estado por eventuais danos causados a ter-
ceiros no âmbito dos direitos fundamentais, decorrentes de atos 
por serventias extrajudiciais, que possam vir a limitar ou restrin-
gir o exercício desses direitos por parte do cidadão. Em 2019, ao 
julgar em repercussão geral o RE nº 842.846/SC, o Supremo Tri-
bunal Federal acirrou a discussão ao definir o entendimento de 
que o Estado, em casos como este, tem responsabilidade civil 
objetiva quando ocorrerem limitações ou impedimentos ao exer-
cício dos direitos fundamentais por parte dos cidadãos. Nesse 
sentido, a problemática se assenta no desafio de definir os limi-
tes para essa responsabilização, uma vez que os titulares das ser-
ventias extrajudiciais não são titulares de cargos efetivos, mas 
atuam como servidores públicos que exercem atividades esta-
tais. A pesquisa não analisa um caso específico, mas pretende 
traçar um panorama diante das possíveis responsabilizações que 
possam ocorrer; por este motivo, utilizou-se o método dedutivo, 
e o estudo se desenvolveu por meio de pesquisa bibliográfica 
baseada em doutrina, artigos científicos, além de legislação 
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nacional. Busca-se compreender a dinâmica que envolve a efi-
cácia dos direitos fundamentais na atividade cartorária e a tríade 
relação que nela se desenvolve. 
 
Palavras-Chave: Atividades cartorárias. Danos a terceiros. Di-
reitos fundamentais. Limitação ou restrição de direitos funda-
mentais. Responsabilidade civil do Estado. 
 
FUNDAMENTAL RIGHTS AND CIVIL LIABILITY OF THE 
STATE FOR ERRORS IN THE ACTIVITY OF EXTRAJUDI-
CIAL SERVICES 
 
Abstract: This research is focused on a study about the State's 
liability for any damages caused to third parties within the scope 
of fundamental rights, resulting from acts for extrajudicial ser-
vitude, which may limit or restrict the exercise of these rights by 
the citizen. In 2019, when ruling in general repercussion on RE 
nº 842.846/SC, the Federal Supreme Court intensified the dis-
cussion by defining the understanding that the State, in cases 
such as this, has objective civil liability when limitations or im-
pediments to the exercise of fundamental rights by citizens. In 
this sense, the problem is based on the challenge of defining the 
limits for this accountability, since the holders of extrajudicial 
services are not holders of effective positions, but act as civil 
servants who perform state activities. The research does not an-
alyze a specific case, but intends to draw an overview of the pos-
sible responsibilities that may occur; for this reason, the deduc-
tive method was used, and the study was developed through bib-
liographic research based on doctrine, scientific articles and na-
tional legislation. We seek to understand the dynamics that in-
volve the effectiveness of fundamental rights in notary activity 
and the triad relationship that develops in it. 
 
Keywords: Notary activities. Damage to third parties. 
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INTRODUÇÃO 
 

entre as conquistas galgadas historicamente no 
âmbito dos direitos fundamentais, a principal de-
las é a sua oponibilidade em face do Estado, o que 
faz com que haja uma limitação das ações estatais 
sobre a vida do cidadão. Ao mesmo tempo em que 

deve haver ações afirmativas, o cotejo de ações negativas é im-
portante para que as liberdades individuais possam ser regular-
mente exercidas, sem a intervenção desnecessária, descabida, 
excessiva ou autoritária do Estado. 

O exercício desses direitos passa, invariavelmente, por 
questões de ordem civil, como aqueles que são feitos por meio 
dos cartórios de registro, realizados através das atividades exer-
cidas pelos titulares das serventias extrajudiciais que possuem 
delegação do Poder Público. Na prática dessas atividades podem 
ocorrer demoras ou erros que refletem na impossibilidade do 
exercício de direitos fundamentais, na sua grande maioria de or-
dem social. 

A análise proposta neste trabalho reside em torno das vi-
olações aos direitos fundamentais decorrentes desses erros ou 
demoras, que, atualmente, por posicionamento do Supremo Tri-
bunal Federal, são de responsabilidade do Estado. Na esteira 
dessas constatações, a investigação é orientada pela eficácia dos 
direitos fundamentais, vez que, com o posicionamento do STF, 

D
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houve o deslocamento da responsabilização do titular da serven-
tia extrajudicial, enquanto particular, para a esfera estatal. 

A problemática pode ser encontrada nos desafios para 
parametrizar os limites dessa responsabilização, uma vez que os 
titulares das serventias extrajudiciais não são titulares de cargos 
efetivos; exercem funções estatais, mas não são servidores pú-
blicos. A devida reparação do dano deve, de acordo com o en-
tendimento atual, ser feita pelo Estado para que seja de fato al-
cançada a justiça. O desenvolvimento do estudo, dadas as pre-
missas apresentadas, se dará com observância do método dedu-
tivo, com a exploração da responsabilização do Estado face aos 
danos causados a terceiros. 

Para tanto, será utilizada doutrina e legislação nacional 
acerca do tema. Desenvolver-se-á ainda em momentos, dividi-
dos em capítulos que contemplam a abordagem da eficácia dos 
direitos fundamentais, seguidos do estudo das possíveis lesões a 
esses direitos causadas por erros praticados nas atividades típi-
cas dos titulares de serventias extrajudiciais; ao final, serão in-
vestigados os limites e desafios para determinar a responsabili-
zação civil do Estado decorrente das atividades cartorárias. 

 
2 EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 
A aplicabilidade dos direitos fundamentais está perme-

ada em todas as relações jurídicas existentes, seja entre o Estado 
e o particular (vertical), seja entre particulares (horizontal), 
como também quando essa relação é diagonal, abrangendo di-
versos interesses. É assente na doutrina o entendimento de que 
há aplicabilidade imediata nas relações de ordem vertical. Entre-
tanto, nas relações de horizontais, ou seja, entre particulares, não 
há ainda essa mesma convencionalidade. 

Maia (2008, p. 111) orienta que “[...] as normas que de-

finem os direitos fundamentais possuem caráter preceptivo e 

como princípios constitucionais e considerando-se a unidade do 
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ordenamento jurídico, aplicam-se relativamente a toda ordem 

jurídica inclusive a privada”. Essa afirmação é importante para 
compreensão de que a norma infraconstitucional perderá sua efi-
cácia quando for incompatível com os ditames constitucionais. 

Ao longo da história, principalmente nos pós-guerra, os 
direitos fundamentais foram incluídos nas Constituições, e a par-
tir daí passaram a ter aplicação imediata, alargando seu âmbito 
de eficácia. No caso brasileiro, as Constituições tiveram avanços 
e retrocessos no que tange à positivação dos direitos fundamen-
tais, tendo atingido seu ápice com a intensificação dos esforços 
decorrentes do processo de redemocratização pós-ditadura. De 
uma forma ou de outra, o que ocorreu foi o fortalecimento da 
jurisdição constitucional, “[...] dotando assim de garantias pro-

cessuais a supremacia da Constituição. Produziu-se, neste qua-

dro, uma nova cultura jurídica, em que a Constituição final-

mente passou a ser vista como norma” (SOUZA NETO; SAR-
MENTO, 2012, p. 16). 

Consoante observa Soromenho-Pires (2011, p. 56): 
De certa forma, podemos dizer que os direitos fundamentais 
são conhecidos através da perspectiva de se constituírem em 
direitos que traduzem pretensões de defesa contra ataques ori-
undos do Estado, isto é, os direitos fundamentais possuem fun-
ções que estão sempre relacionadas com a defesa, proteção, 
prestação e não discriminação devidas pelo Estado ao indiví-
duo. 

Rodrigues (2013, p. 70) assevera que “[...] os direitos 

fundamentais devem ter uma eficácia vertical, nas relações do 

indivíduo com o Estado, e uma eficácia também horizontal, nas 

relações dos indivíduos entre si”. A partir de então, a discussão 
se torna importante ao melindrar a questão da eficácia dos direi-
tos fundamentais quando há demora, erro ou qualquer outro tipo 
de violação de direitos fundamentais no âmbito da prestação de 
serviços realizados pelas serventias extrajudiciais. 

A Administração Pública, capitaneada pelo Estado e seus 
representantes, é a verdadeira responsável pela efetivação dos 
direitos fundamentais quando se trata de prestação de serviços 
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públicos. Não obstante, Couto e Silva (2015, p. 20) assevera que 
“[...] há hoje pleno reconhecimento de que a noção de Estado 

de Direito apresenta duas faces. Pode ela ser apreciada sob o 

aspecto material ou sob o ângulo formal”. Couto e Silva desen-
volve o tema afirmando (2015, p. 20): 

No primeiro sentido, elementos estruturantes do Estado de Di-
reito são as ideias de justiça e de segurança jurídica. No outro, 
o conceito de Estado de Direito compreende vários componen-
tes, dentre os quais têm Importância especial: a) a existência de 
um sistema de direitos e garantias fundamentais; b) a divisão 
das funções do Estado, de modo que haja razoável equilíbrio e 
harmonia entre elas, bem corno entre os órgãos que as exerci-
tam, a fim de que o poder estatal seja limitado e contido por 
"freios e contrapesos" (checks and balances); c) a legalidade 
da Administração Pública e, d) a proteção da boa-fé ou da con-
fiança (Vertrauensschutz) que os administrados têm na ação do 
Estado, quanto à sua correção e conformidade com as leis. 

Quando o Estado condiciona ao indivíduo, para prática 
de determinados atos da vida civil, o registro de atos em cartório, 
sela com ele a perspectiva da observância da aplicação dos di-
reitos fundamentais de forma vertical. Essa verticalidade dos di-
reitos fundamentais é comentada por Leite (2011, p. 34) ao afir-
mar que se trata de uma “[...] limitação imposta pelo ordena-

mento jurídico à atuação dos governantes em relação aos go-

vernados, na medida em que se reconhece que entre eles há uma 

relação vertical de poder [...]”, reconhecendo-se que existem 
forças díspares nessa relação, pois de um lado há o Estado (mais 
forte) e de outro lado o indivíduo (mais fraco). 

Entretanto, à luz da premissa de que nenhum direito é 
absoluto ou ilimitado, a dimensão aportada para interpretação do 
art. 5º, §1º, do Texto Constitucional merece atenção, uma vez 
que incide sobre a eficácia dos direitos fundamentais. Acerca do 
alcance e aplicabilidade, Welsch (2006, p. 14) comenta: 

[...] a doutrina pátria não é unânime quanto ao significado e 
alcance do preceito em exame. É preciso, portanto, analisar a 
abrangência da norma, isto é, se ela é aplicável a todos os di-
reitos fundamentais (inclusive os situados fora do catálogo), ou 
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se restrita aos direitos individuais e coletivos do art. 5º da 
Constituição. 

Esse entendimento é que permeia toda a discussão tra-
tada nesta pesquisa, uma vez que a problemática está exatamente 
na definição da responsabilidade da pessoa do cartorário sobre 
os atos que pratica. É bem verdade que, apesar de haver delega-
ção dos serviços, o particular ali imbuído não atua em nome pró-
prio e não presta serviços para si, e por esta razão, deve o Estado 
acompanhar as atividades cartorárias, exercendo seu poder de 
polícia. Existe, nesse contexto, uma relação que demonstra que 
a eficácia vertical, consoante assevera Leite (2011, p. 34): 

[...] está vinculada à evolução do Estado Absoluto ao Estado 
Liberal, cabendo a este último o dever de respeitar e assegurar 
os direitos fundamentais de primeira dimensão, também cha-
mados de direitos civis e políticos, especialmente os direitos à 
vida, à propriedade, à liberdade e à igualdade formal. Noutro 
falar, a eficácia vertical dos direitos fundamentais tem por 
efeito impedir interferência estatal na vida privada dos cida-
dãos.  

Afasta-se, portanto, a horizontalidade da relação, pois o 
cartorário não atua em nome próprio, mas em nome do Estado, 
que delega os serviços, mas não o transfere. Desse modo, nasce 
a responsabilização estatal da violação dos direitos fundamen-
tais, e com isso passa-se a orientá-la de acordo com as regras de 
aplicação imediata e objetiva. É importante que se diga que tanto 
a eficácia vertical quanto a horizontal estão no plano da objeti-
vidade, assim como a eficácia irradiante, sendo que quanto aos 
destinatários, é da vertical a destinação aos órgãos estatais. 

Isso implica dizer, consoante Kunrath (2016, p. 305) que 
“[...] a eficácia irradiante dos direitos fundamentais significa 

que os valores consagrados pelos direitos fundamentais positi-

vados irradiam por todo o ordenamento jurídico [...]” e, se-
gundo a mesma autora, estes direitos devem “[...] ser observa-

dos na interpretação dos dispositivos infraconstitucionais e na 

atuação legislativa, executiva e judiciária”. 
Nessa esteira, existe uma força vinculante que aproxima 
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as relações jurídicas e os direitos fundamentais, fazendo com 
que incidam mesmo nos casos em que não haja violações. No 
recorte teórico escolhido para este trabalho, a eficácia vertical 
dos direitos fundamentais se sobressai, uma vez que aqui será 
tratado acerca da responsabilização do Estado por erros de car-
tórios. Diante disso, observa-se a aplicação imediata dos direitos 
fundamentais, cuja responsabilização ficará na órbita objetiva, 
conforme se verá adiante no tópico 4. 

Rodrigues (2013, p. 72), acerca da eficácia necessária 
aos direitos fundamentais, assevera: 

[...] há que se concluir que o exercício do direito fundamental 
entre pessoas deve dar-se de forma que ninguém seja violado 
em sua dignidade humana. Caso isso ocorra, o lesado deverá 
buscar remédios jurídicos que lhe socorram, pois os direitos 
fundamentais são oponíveis não só em relação ao Estado (efi-
cácia vertical), mas perante os particulares (eficácia horizon-
tal), como forma de assegurar um verdadeiro Estado Democrá-
tico de Direito.  

A oponibilidade apontada é que compõe as possibilida-
des de cobrar do Estado a reparação dos danos eventualmente 
causados por erros (ou demora) nos serviços prestados por dele-
gação aos titulares de serventias extrajudiciais. Há, no entanto, 
uma limitação acerca dessa oponibilidade, que deverá obedecer 
ao grau de lesão do dano causado, à luz dos parâmetros já utili-
zados pelos tribunais. 

No entanto, importa mencionar que isso não significa 
uma limitação ao direito de reparação dos danos causados pelo 
ato praticado ou não praticado. A eficácia dos direitos funda-
mentais, no caso em comento, foi direcionada para o Estado, 
cuja responsabilidade está assentada. A discussão anterior ao en-
tendimento esposado pelo STF apontava como responsável o 
cartorário enquanto pessoa física particular, numa relação hori-
zontal com o indivíduo. Esse entendimento compreende o que 
assevera Soromenho-Pires (2011, p. 57): 

Assim, quando a noção de direitos fundamentais tem sua ori-
gem baseada na garantia de liberdade do indivíduo perante o 
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Estado - eficácia vertical -, notamos que sua única preocupação 
é em relação ao controle do poder público, visto a plena eficá-
cia dos direitos fundamentais vigentes limitar-se a conter a im-
posição de regras provenientes do poder estatal. Destarte, os 
direitos fundamentais formam um grupo de direitos a ser exer-
cido contra uma entidade maior, Estado, quando este se coloca 
em situação de superioridade em relação a seus titulares, à me-
dida que estes encontram-se subordinados à autoridade do Es-
tado, embora ao mesmo tempo possuam garantia de um espaço 
de liberdade intangível no qual nem o Estado pode interferir. 

A partir desse entendimento, passou-se a discutir que 
tipo de lesão e em que circunstâncias o Estado estará obrigado a 
reparar o dano, cujas nuances serão apresentadas no tópico a se-
guir, que tratará especificamente acerca das lesões aos direitos 
fundamentais decorrentes de erros praticados pelas serventias 
extrajudiciais no exercício de suas funções. 

 
3 LESÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS CAUSADAS 
POR ERROS PRATICADOS PELAS SERVENTIAS EXTRA-
JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

 
Não é incomum a prática de atos por parte do Estado, ou 

por delegação deste, que causam lesão aos direitos fundamen-
tais, coletivos ou individuais. Entretanto, quando esses atos eram 
praticados pelas serventias extrajudiciais, a responsabilização 
era a eles relegada pessoalmente, afastando a responsabilização 
objetiva estatal. As lesões, portanto, passavam pelo crivo da sub-
jetividade, e tencionavam a responsabilização subjetiva com to-
das as suas especificidades. 

Consoante menciona Carvalho Filho (2017, p. 372): 
O dano nem sempre tem cunho patrimonial, como era concebido no passado. 
A evolução da responsabilidade culminou com o reconhecimento jurídico de 
duas formas de dano - o dano material (ou patrimonial) e o dano moral. O 
dano material é aquele em que o fato causa efetiva lesão ao patrimônio do 
indivíduo atingido. Já na noção do dano moral, o que o responsável faz é 
atingir a esfera interna, moral e subjetiva do lesado, provocando-lhe, dessa 
maneira, alguma forma de sofrimento ou incômodo.  
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Constitucionalmente, os incisos V e X do o art. 5º carac-
terizam o dano moral como figura autônoma. Há nesse sentido a 
superação da premissa de que a reparação indenizatória estaria 
diretamente relacionada a um dano patrimonial. 

A importância dada a reparação dos danos causados por 
lesão aos direitos fundamentais se justifica em parte pelo fato da 
expressão designar: 

[...] o conjunto de direitos que a ordem jurídica, tendo em seu 
topo a Constituição, reconhece e/ou consagra. O uso dos dois 
verbos - reconhecer/consagrar - é proposital, já que, embora 
não se vá entrar aqui nesse debate, é possível visualizar os di-
reitos, ou alguns deles pelo menos, como preexistentes à ordem 
jurídica, sendo por ela apenas reconhecidos (BARCELLOS, 
2018, p. 201). 

Os principais fatos da vida civil de uma pessoa natural, 
assim designada no direito brasileiro para distingui-la das pes-
soas jurídicas, precisam ser registradas em cartório a fim de que 
possam ser confiadas a fé pública e tornarem-se acessíveis pu-
blicamente. Alguns desses atos são necessários para atestar a 
própria existência do indivíduo, assim como possibilitam o 
acesso a outros direitos igualmente importantes. Na seara desses 
direitos, a lesão a eles, seja por erro ou demora, pode gerar danos 
aos destinatários e por consequência a restrição do exercício de 
direitos fundamentais. 

Baquião e Ligero (2019, p. 03) comentam que “[...] o re-

gistro previne as partes contra questionamentos futuros, que po-

dem ser até mesmo lesivos e inconvenientes a direitos inerentes 

dos sujeitos, podendo causar até mesmo danos a esses direitos 

conquistados”. Lembram ainda que “[...] todo registro traz 

como consequência seus efeitos e podemos afirmar que são efei-

tos informativos, visto que informam os atos realizados e suas 

respectivas sequências e por quem foram realizados”. 
Visto sobre outro ângulo, a atividade cartorária também 

tem suas premissas assentadas na responsabilidade dos titulares 
de serventias extrajudiciais e os seus direitos ali colocados, de 
exercer suas atividades conforme seus conhecimentos, próprios 
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do serviço público. Loureiro (2017, p. 47) comenta: 
[...] para que possam cumprir correta e eficientemente o dever 
de velar pela validade, eficácia, publicidade e segurança dos 
negócios jurídicos (art. 1 da LNR), tanto o tabelião como o re-
gistrador devem ter amplo conhecimento do direito privado e 
também de aspectos do direito público e, por isso, são conside-
rados profissionais do direito (art. 3 da LNR). Tanto isso é ver-
dade, que a lei lhes confere um dever funcional de se manter 
atualizado no tocante às matérias de lei e os correspondentes 
regulamentos administrativos que digam respeito à sua ativi-
dade (art. 30, IV, LNR). 

Na esteira da natureza jurídica das atividades prestadas 
por esta, o STF, no julgamento do RE nº 842.846/SC (STF, 
2019) pronunciou-se no seguinte sentido: 

[...] Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em 
caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, 
CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurí-
dicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que 
esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática 
da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a lite-
ralidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do 
art. 37, §6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de 
serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem 
civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço 
público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A 
própria Constituição determina que “lei regulará as atividades, 
disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, 
dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscali-
zação de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), 
não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analó-
gica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da res-
ponsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das 
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços pú-
blicos (art. 37, §6º, CRFB/88). 

Hely Lopes Meirelles (2016, p. 784), acerca do §6º do 
art. 37 da CF, comenta que “[...] o exame desse dispositivo re-

vela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades es-

tatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de 

indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, 
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independentemente da prova de culpa no cometimento da le-

são”. Diante disso, houve a confirmação do princípio objetivo 
da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes 
públicos e seus delegados, como é o caso dos praticados pelas 
serventias extrajudiciais. 

O trecho acima colacionado exprime a dimensão dos ser-
viços prestados, bem como a responsabilidade sobre eles. A de-
mora na prestação do serviço ou erros nos documentos registra-
dos podem trazer consequências sérias aos seus destinatários. A 
exemplo do que ocorreu no julgamento do referido recurso, a 
ação indenizatória foi ajuizada decorrente de erro na certidão de 
óbito da esposa do requerente, e, desse modo, impossibilitou-o 
de ver deferido o benefício previdenciário devido. Houve, por-
tanto, em face dessa incongruência nas informações, a impossi-
bilidade de exercício de um direito fundamental social previden-
ciário, causando lesão ao bem jurídico pelo autor perseguido. 

Consoante assevera Carvalho Filho (2017, p. 378): 
A questão relativa à prova leva, primeiramente, em conta a de-
fesa do Estado na ação movida pelo lesado. Diante dos pressu-
postos da responsabilidade objetiva, ao Estado só cabe defen-
der-se provando a inexistência do fato administrativo, a inexis-
tência de dano ou a ausência do nexo causal entre o fato e o 
dano. Mas há ainda outro fator que merece ser analisado. A 
pretensão formulada pelo indivíduo para obter do Estado a re-
paração de prejuízos atenua em muito o princípio de que o ônus 
da prova incumbe a quem alega (onus probandi incumbit ei que 

dicit, non qui negat). Se o autor da ação alega a existência do 
fato, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, cabe ao 
Estado-réu a contraprova sobre tais alegações (grifos do autor). 

Não apenas em relação a registro de pessoas naturais, 
como também aqueles referentes a coisas e imóveis, sem preju-
ízo das demais praticadas por serventias extrajudiciais, a segu-
rança jurídica do registro tem suas peculiaridades, e uma delas é 
torná-la pública. Não obstante, “[...] a possibilidade de conhecer 

a verdadeira situação jurídica de pessoas e coisas constitui ele-

mento essencial à confiança no estabelecimento de relações 
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jurídicas e, consequentemente, segurança jurídica e paz social” 
(LOUREIRO, 2017, p. 51). 

Tratam-se de situações em que, ao menor deslize, haverá 
lesão a direitos fundamentais, tendo em vista a sua abrangência 
e interligação. A fim de evitar que ocorram eventos semelhantes, 
os cartorários devem aportar o máximo de cautela possível nas 
suas atividades, principalmente quando o ato não for praticado 
pessoalmente pelo titular da serventia. Nesse sentido, a fim de 
resguardar-se, assevera Farias (2017, p. 72): 

Para enfrentar riscos e ameaças iminentes, de forma a antecipar 
certa carga de segurança social, o direito se acautela lançando 
mão dos princípios da prevenção e da precaução. Ambos se 
manifestam na atitude ou na conduta de antecipação de riscos 
graves e irreversíveis. O princípio da prevenção será aplicado 
quando o risco de dano for atual, concreto e real. [...] Já o prin-
cípio da precaução deve ser aplicado no caso de riscos poten-
ciais ou hipotéticos, abstratos e que possam levar aos chamados 
danos graves e irreversíveis. É o "risco do risco". 

O cartorário, enquanto agente público, tem o dever de 
zelar pelos serviços prestados, uma vez que não se discute se 
este agiu com dolo ou culpa, situação levada em consideração 
apenas para fixar o direito de regresso do Estado contra o res-
ponsável direto pelo evento. Ressalta-se, por isso, que “[...] 

dada a grande variedade de formas de delegação, de pessoas 

delegatárias e de serviços públicos, [...] poderá haver algumas 

dúvidas quanto ao enquadramento da pessoa prestadora do ser-

viço na norma constitucional” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 
377). 

Os titulares de serventias extrajudiciais têm certo grau de 
autonomia e independência, que não se dissocia das obrigatori-
edades próprias do serviço público, assim como de suas impli-
cações no caso de eventuais lesões a direitos fundamentais. 
Nesse ponto, é salutar reconhecer, de acordo com Carvalho Fi-
lho (2017, p. 50): 

[...] que a autonomia de um ramo do direito não significa alija-
mento ou mesmo isolamento deste campo ou ramo em relação 
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ao ordenamento jurídico. O Direito é um todo, uno e indivisível 
e o direito notarial não só deve estar forçosamente relacionado 
com os demais "direitos': como efetivamente possui íntima vin-
culação com os mesmos, notadamente o direito civil, o direito 
empresarial e, em determinados aspectos da função notarial, 
com o direito administrativo. 

Os erros, entretanto, podem ser objeto de retificação, sem 
a necessidade de se recorrer ao Judiciário para tal mister. De 
acordo com Loureiro (2017, p. 341) a retificação administrativa 
“[...] é possível quando se tratar de erro evidente, ou seja, 

aquele que pode ser constatado desde logo, quando confrontado 

com dados constantes do próprio registro ou documentos autên-

ticos”. A fidelidade das informações apostas nos assentos é im-
portante porque eles “[...] devem refletir a verdade prevalecente 

na época em que foram lavrados. Logo, qualquer erro ou omis-

são deve ser retificado ou suprido. A retificação do assento pode 

se dar por duas vias: administrativa e judicial” (LOUREIRO, 
2017, p. 341). 

Cite-se como exemplo “[...] erros na grafia de nomes e 

outros erros materiais. Quando não se tratar de erro evidente, 

os pedidos de retificação, restauração ou suprimento de assen-

tamentos no Registro Civil serão processados judicialmente, na 

forma legal” (LOUREIRO, 2017, p. 341). Essa retificação é im-
portante para evitar que haja lesões de toda ordem, que possam 
gerar o direito de pleitear indenização. 

As serventias extrajudiciais estão sob o pálio das ativida-
des estatais, cujo exercício privado reside sob a exclusiva fisca-
lização do Poder Judiciário. A verificação dos assentos é uma 
das formas de fiscalização, mas a evidência do erro é muito di-
fícil, devendo ser reclamada pela parte interessada. 

Quadra mencionar que a transparência nas atividades foi 
uma das razões que impulsionaram a mudança de paradigmas 
acerca da atividade das serventias extrajudiciais no Brasil. A an-
tiga cultura de hereditariedade fazia com que erros se perpetuas-
sem, muitas vezes pela falta de conhecimento do herdeiro, ou 
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mesmo por ausência da estrutura necessária para verificar erros 
dessa e de outras naturezas. 

Independente disso, como se verá adiante, a responsabi-
lidade do Estado será sempre objetiva. 

 
4 RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E 
AS ATIVIDADES CARTORÁRIAS 

 
A responsabilidade objetiva do estado, ou responsabili-

dade extracontratual, como é conhecida, decorre da revelação de 
que a esfera de atuação do Estado está assentada em órbita ad-
ministrativa. De acordo com Carvalho Filho (2017, p. 377), a 
marca característica da responsabilidade objetiva é a desneces-
sidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da 
culpa do agente ou do serviço. O autor comenta que “[...] o fator 

culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da respon-

sabilidade objetiva”. 
Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, a regra 

era a irresponsabilidade do Estado, seguindo-se evolutivamente 
para responsabilidade subjetiva e, posteriormente, à teoria da 
responsabilidade objetiva. A ideia da culpa na modalidade sub-
jetiva vinculava-se ao ato praticado e sobre a qual se aceitam 
várias hipóteses até os dias atuais. Nesse sentido, Di Pietro 
(2017, p. 274) ensina que “[...] o tema da responsabilidade civil 

do Estado tem recebido tratamento diverso no tempo e no es-

paço; inúmeras teorias têm sido elaboradas, inexistindo dentro 

de um mesmo direito uniformidade de regime jurídico que 

abranja todas as hipóteses”. Destaca ainda que “[...] em alguns 

sistemas, como o anglo-saxão, prevalecem os princípios de di-

reito privado; em outros, como o europeu continental, adota-se 

o regime publicístico”. 
Os elementos mencionados por Carvalho Filho (2017, p. 

51-52) para configuração do dano, e por consequência a lesão, 
são os seguintes: 

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim 
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considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou 
omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída 
ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas 
funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como admi-
nistrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa in eli-

gendo) ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa in vigi-
lando). O segundo pressuposto é o dano. [...] O último pressu-
posto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato 
administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe ape-
nas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta 
estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.  

O regramento constitucional contempla duas categorias 
de pessoas sujeitas à responsabilidade objetiva, consoante 
aponta Carvalho Filho (2017, p. 375): “[...] as pessoas jurídicas 

de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado pres-

tadoras de serviços públicos. Em relação à primeira categoria, 

não há novidade. São objetivamente responsáveis [...]”. A im-
plicação dessa designação se dá em face da já comentada teoria 
da responsabilização estatal, tendo em vista que “[...] a teoria 

da irresponsabilidade do Estado não foi acolhida pelo direito 

brasileiro; mesmo não havendo normas legais expressas, os 

nossos tribunais e doutrinadores sempre repudiaram aquela 

orientação” (DI PIETRO, 2017, p. 879). 
Veja-se que a qualidade de agente público e não de ser-

vidor, ostentada por cartorários, os coloca exatamente na condi-
ção de não demandados, apontando a responsabilidade objetiva 
do Estado em casos de danos causados aos administrados. Su-
pera-se, portanto, a questão da responsabilidade subjetiva, nos 
termos legais da legislação de regência da atividade dos delega-
tários, assim como a responsabilidade objetiva, que só é possível 
mediante previsão expressa e ainda no contexto das pessoas ju-
rídicas, o que não se enquadra aos cartorários. 

Mas essa obrigação, como dito, surge antes no direito ci-
vil. A previsão de reparação está timidamente inserida no art. 
944 do Código Civil, com a menção da ideia do princípio da re-
paração integral, cuja finalidade é, consoante lições esposadas 
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por Farias et al (2017, p. 49), “[...] repor o ofendido ao estado 

anterior à eclosão do dano injusto, assumindo a árdua tarefa de 

transferir ao patrimônio do ofensor as consequências do evento 

lesivo, de forma a conceder a vítima uma situação semelhante 

àquela que detinha”. 
A incidência da lesão, portanto, prescinde desses deta-

lhes, mas se confunde quando decorre do evento da delegação 
administrativa de serviços públicos, que no caso dos serviços 
cartorários prestados, permaneceu na linha tênue da eficácia ho-
rizontal e consequentemente da colisão de direitos fundamentais 
entre particulares. Insta mencionar o disposto no art. 37, §6º da 
CF (BRASIL, 1988), que prevê que o Estado é civilmente res-
ponsável pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, venham 
a causar a terceiros. 

Desse modo, Carvalho Filho (2017, p. 376) observa que 
“[...] como pessoa jurídica que é, o Estado não pode causar 

qualquer dano a ninguém. Sua atuação se consubstancia por 

seus agentes, pessoas físicas capazes de manifestar vontade 

real”. Salienta ainda que, “[...] como essa vontade é imputada 

ao Estado, cabe a este a responsabilidade civil pelos danos cau-

sados por aqueles que o fazem presente no mundo jurídico”. 
A construção do entendimento passa ainda pela respon-

sabilidade que se deve atribuir aos agentes públicos quando 
exercem atividades típicas de Estado. 

Eis o teor da ementa do julgamento do RE nº 
842.846/SC: 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MA-
TERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS 
E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELE-
GADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO 
E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSA-
DOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE RE-
GISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVEN-
TIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUI-
ÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
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DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGIS-
TRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGU-
RADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPON-
SÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILI-
DADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em 
caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e 
registradores oficiais são particulares em colaboração com o 
poder público que exercem suas atividades in nomine do Es-
tado, com lastro em delegação prescrita expressamente no te-
cido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e re-
gistradores oficiais exercem função munida de fé pública, que 
destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e 
eficácia às declarações de vontade. [...] Por exercerem um feixe 
de competências estatais, os titulares de serventias extrajudici-
ais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado res-
ponde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores 
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a ter-
ceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos 
casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administra-
tiva. [...] 7. A responsabilização objetiva depende de expressa 
previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou 
ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 
8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Fe-
deral e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, pre-
dicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro 
são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causa-
rem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substi-
tutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegu-
rado o direito de regresso (redação dada pela Lei nº 13.286, de 
2016), o que configura inequívoca responsabilidade civil sub-
jetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 
9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) con-
tém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de 
oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que 
fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de 
Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. De-
veras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos 
notários e demais registradores, inexistindo discrímen que au-
torize tratamento diferenciado para somente uma determinada 
atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral 
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constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado res-
ponde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores 
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a ter-
ceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos 
casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administra-
tiva. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador 
oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade 
objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de re-
gresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob 
pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordiná-
rio CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Es-
tado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e regis-
tradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem 
dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o res-
ponsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 
administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pe-
los atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício 
de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de 
regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob 
pena de improbidade administrativa” (RE 842846, Rela-
tor(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 
13-08-2019). 

A tese fixada, portanto, foi a de que o Estado responde 
objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais 
que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, 
tendo vista em não haver previsão constitucional expressa para 
alargar o entendimento acerca da responsabilidade dos tabeliães 
e registradores. O tema, aliás, até ter sua tese de repercussão ge-
ral assentada, comprometeu o julgamento de milhares de proces-
sos pendentes, pois ainda não havia um entendimento acerca de 
quem deveria ser demandado nesses casos. 

Como não há distinção entre registradores e tabeliães, as 
demandas em relação a eles têm caráter objetivo com eventual 
responsabilização do Estado, cuja ação deve ser inicialmente 
ajuizada em face do Estado que, posteriormente e se for o caso, 
poderá demandar regressivamente o titular da serventia. 
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Os limites ostentados por esta responsabilização estão 
em consonância com a marca característica da responsabilidade 
objetiva, que, consoante lições esposadas por Carvalho Filho 
(2017, p. 377) “[...] é a desnecessidade de o lesado pela conduta 

estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O 

fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da 

responsabilidade objetiva”. Deve-se comprovar o dano causado, 
e que ele decorreu do erro do ato praticado por meio da serventia 
extrajudicial. 

Nesse ponto, foi indispensável a manifestação do Su-
premo Tribunal Federal, pois a indicação de quem de fato deve 
ser demandado em eventual ação indenizatória implica na con-
dicionante atrelada à segurança jurídica do cidadão. Essa condi-
ção enseja o exercício do princípio do acesso à justiça, da ina-
fastabilidade da jurisdição e da reparação dos danos causados. 
Desse modo, “[...] a ideia de segurança jurídica implica em va-

lores como estabilidade e certeza das regras que regem as rela-

ções intersubjetivas, conhecimento das normas jurídicas e pro-

teção contra abusos da parte mais forte” (LOUREIRO, 2017, p. 
51). 

Não é demais dizer que, “[...] para que possa desempe-

nhar suas atividades e estabelecer relações jurídicas, a pessoa 

precisa ter conhecimento das regras jurídicas vigentes e obter 

uma certa garantia de que seus atos e negócios são seguros e 

eficazes [...]” (LOUREIRO, 2017, p. 51), e, desse modo, serão 
cumpridos e respeitados como normas de direito, por ambas as 
partes, guardadas as proporções necessárias e os direitos ineren-
tes a cada uma delas. 

Consideradas todas essas premissas, é importante que se 
diga ainda que, caso o dano decorra de fato que não possa ser 
impelido à Administração, não há que se falar em responsabili-
dade civil administrativa. Isso porque, não estando presente o 
fato administrativo, também não se terá nexo causal. A limitação 
também é enunciada nesses casos, uma vez que não se poderá 
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responsabilizar o Estado por todo e qualquer dano sofrido pelo 
indivíduo. Fatos de terceiro estranhos à Administração e decor-
rentes de ação da própria vítima também são situações em que a 
responsabilização do Estado será afastada. 

Diga-se, por derradeiro, que é impossível prever todas as 
situações da vida civil, como bem se sabe. Do mesmo modo, não 
há possibilidade de dimensionar todos os fatos em que possa ha-
ver a responsabilização do Estado por danos causados aos admi-
nistrados, em decorrências de erros praticados por titulares de 
serventias judiciais ou seus mandatários. A percepção de que no-
vos paradigmas surgirão é verdadeira, e ensejarão a retomada 
das pesquisas. 

 
CONCLUSÃO 

 
Há quem sustente que mudanças de entendimento dos tri-

bunais levam a consequências sociais, como a insegurança jurí-
dica. Entretanto, quando essas mudanças servem para sedimen-
tar a reafirmação dos direitos fundamentais, assim como ocorreu 
ao longo da história, para a sociedade, elas serão sempre bem-
vindas. 

Veja-se que essa percepção foi sensivelmente captada 
pelo Supremo Tribunal Federal, ao sedimentar o entendimento 
que a relação existente entre o cartorário e o particular é de or-
dem vertical, passando obrigatoriamente pela interveniência es-
tatal. A atividade delegada aos notários, registradores ou tabe-
liães é semelhante e se dá por meio de pessoas físicas, que não 
se mostram como destinatárias da responsabilização objetiva. 

Na pesquisa foi possível identificar que a lesão a direitos 
fundamentais, causada por erros praticados por tabeliães e regis-
tradores no exercício das suas atividades, de qualquer modo, en-
contraria guarida no ordenamento jurídico brasileiro, em face do 
compromisso constitucional selado em 1988. Contudo, havia, 
aparentemente, uma dúvida constante acerca de quem seria o 
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ente a ser demandado. 
O estudo revelou, por meio da análise da eficácia dos di-

reitos fundamentais que, precipuamente, os serviços públicos, 
dentre os quais se inserem os serviços notariais, são serviços pú-
blicos decorrentes de obrigatoriedades impostas ao cidadão para 
o exercício de diversos atos da vida civil, como as certidões de 
nascimento, casamento e óbito. Em determinados casos, so-
mente a partir deles é possível praticar determinados atos de con-
tinuidade ou busca de direitos fundamentais, como os direitos 
sociais previdenciários. 

A lesão ocasionada, presentes os requisitos que a indivi-
dualizam, enseja a responsabilização civil sem prejuízo das de-
mais esferas não contempladas no recorte teórico deste estudo. 
Essa responsabilização, quando direcionada ao cartorário, por 
ser agente público por delegação, não se coaduna com a legisla-
ção de regência e até prescinde de um regramento que preveja a 
responsabilização objetiva, geralmente direcionada para pessoas 
jurídicas, o que não é o caso. 

Por esta razão, como resultado da investigação, pode-se 
afirmar que o Estado, ao ser destinatário das ações indenizatórias 
causadas por atos que ensejem lesões a direitos fundamentais, 
não está sendo lesado, por dois motivos principais. O primeiro 
deles porque estará garantida a observância dos preceitos cons-
titucionais e jurídicos do ordenamento brasileiro. Segundo por-
que a ação em sendo julgada procedente, nascerá o direito de o 
Estado ajuizar ação regressiva em face do cartorário; quando im-
procedente, obviamente, não haverá disposição indenizatória. 

Em ambos os casos é possível verificar uma via de mão 
dupla, pois ao Estado cabe a fiscalização dos atos administrati-
vos praticados por seus agentes quando atuarem em seu nome, 
ao passo que o próprio registrador ou tabelião terá o dever de 
precaução e prevenção, a fim de evitar que hajam inconsistên-
cias no serviço prestado à população decorrentes do exercício de 
suas funções, sob pena de responsabilização por dolo ou culpa 
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em eventual ação regressiva. 
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