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RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO 

 

TABELIÃO - Ato culposo - Incumbência de levar a registro escritura de hipoteca -  Demora que 
acarretou prejuízos ao credor hipotecário - Falência do devedor antes de inscrita a hipotéca - 
Crédito que perdeu seu privilegio - Responsabilidade civil do notário mesmo por atos alheios à 
sua função, mas realizados em assistência às partes - Ação de indenização procedente. 

Os tabeliães, mesmo quando agem fora de suas funções, prestando assistência ás partes 
diligenciando atos em beneficio das mesmas, orientando seus passes, etc --- são responsáveis 
pelos atos culposos que praticam. 

N. 47.643 - Capital - Apelante: J. A. B. - Apelada: E. J. N. 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 47.643, de São Paulo, em que é 
apelante o Dr. J. A. 13. e apelada E. J. N, adotado o relatório de fls. e segs.: Acordam, em 
Terceira Câmara do Tribunal de Justiça, por votação unânime, negar provimento ao recurso e 
manter a sentença que bem decidiu a espécie, concluindo pela responsabilidade do apelante, 
em face da prova feita, prejudicado o agravo no auto do processo. 

A culpa do apelante ficou demonstrada, pois, cobrou e recebeu emolumentos destinados ao 
serviço de remessa da escritura para a inscrição hipotecária ao cartório da ..... circunscrição, 
sem que tivesse providenciado, no devido tempo, essa remessa, ocasionando isso prejuízo à 
apelada, que deve agora ressarcir como decidiu a sentença. 

Custas pelo apelante. 

São Paulo, 15 de agosto de 1950 - PEDRO CHAVES, pres. - JOSÉ R. A. VALLIM, relator - PRADO 
FRAGA - RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO. 

 

SENTENÇA 

Em sua petição de fls., E. J. N. alega contra os Drs. J. A. B. e 11. B. F., em resumo o seguinte: Por 
escritura pública de 12 de Fevereiro de 1946, lavrada nas notas do... Tabelionato, de que é 
serventuário o primeiro dos suplicados, tornou-se ela credora de S. L. F. e sua mulher da 
quantia de Cr$ $50.000,00, com garantia hipotecária do prédio situado na Rua....., nesta 
Capital. Aos 12 de março do mesmo ano, o devedor hipotecário requereu sua falência, a qual 
foi decretada pelo MM. Juíz da 9.ª vara cível. Habilitando seu crédito privilegiado, em virtude 
de impugnação do síndico e do Dr. Curador Fiscal, foi repelido o privilégio e classificado seu 
crédito como quirografário, por ter sido a escritura de hipoteca apresentada para inscrição no 
cartório da... circunscrição em 15 de março de 1946, três dias após a decretação da falência, 



não podendo produzir efeitos relativamente à massa, observando a sentença que julgou a 
impugnação que podia ter havido demora do tabelião em enviar à inscrição a escritura ou 
desleixo do oficial de registro de imóveis em cumprir a tempo os atos de seu ofício, 
ressalvando à habilitanda o direito de pleitear perdas e danos decorrentes da negligência 
desses serventuários. 

Confirmada essa decisão pela superior instância, viu-se a autora privada de um privilégio, que 
garantia seu crédito, porque a hipotéca só foi inscrita um mês e três dias após a sua 
constituição. 

Tendo o .... Tabelião tomado a si o encargo de providenciar a inscrição, recebendo para tanto o 
dinheiro necessário, criou-se uma situação curiosa, pois informou ele ao Juízo que enviou as 
duas escrituras (havia sido lavrada na mesma ocasião outra escritura de quitação do débito 
hipotecário, com outro credor) ; foram enviadas para registro, averbação e cancelamento na 
.... circunscrição e inscrição na . . . ., de que é titular o segundo suplicado. Este, todavia, 
informa que a escritura a ser inscrita em seu cartório só ali foi apresentada em 15 de março. 
Ouvido, pelo mesmo Juíz da falência, * serventuário da .... circunscrição informa só ter 
recebido * escritura em seu cartório em 14 de março do mesmo ano. Assevera a autora que, 
em face das divergências em tais informações, e como qualquer dos dois suplicados não pode 
deixar de responder pelos danos que lhe foram causados, se ambos não fossem convencidos 
de culpa, propõe contra ambos a presente ação, para haver os prejuízos correspondentes à 
diferença entre Cr $50.000,00 e o que a credora, eventualmente, venha a receber, além dos 
juros da hipotéca, gastos com a habilitação já referida, juros de mora, honorários de advogado 
e custas do processo, sujeitando-se a arbitramento. Defende-se o réu J. A. B., alegando 
preliminar já decidida no despacho saneador. Quanto ao mérito, depois de relatar os fatos 
aludidos na inicial e relatados linhas atrás, assevera que no mesmo dia 12 de fevereiro de 
1946, S. L. F. e sua mulher receberam quitação da divida de Cr $16.208,80 que onerava com 
hipotéca o imóvel da Rua .... em favor da Cia .... e, consequentemente, era autorizado o 
cancelamento da inscrição n. 706, no Registro de Imóveis da .... circunscrição. Nesse mesmo 
dia, foi lavrada a escritura da hipotéca, em favor da autora, referida na petição inicial, - tudo 
nas notas do .... Tabelião, de que é serventuário o réu J. A. B. Nessa última escritura ficou 
declarado que todas as despesas, inclusive registros, ficariam a cargo do devedor. Ora, a 
autora assistiu às escrituras, e portanto, teve e tem conhecimento absoluto de que o prédio 
ainda estava onerado nas notas do Registro da .... circunscrição, dependendo de cancelamento 
da inscrição n.º 706, a fim de liberar o prédio do ônus hipotecário, e por outro lado, a autora 
ficou plenamente conhecedora de que as despesas de registro correriam por conta dos 
devedores. Não é exato que a autora, ao contrário do que alega, seja mulher pobre, que 
houvesse retirado suas economias da Caixa Econômica para aplicar na hipotéca, mas realizou 
em diversas épocas negócios superiores a Cr$ .... 200.000,00. Aduz ainda o réu que não há na 
lei dispositivo algum que obrigue o serventuário a levar a cartórios as escrituras públicas para 
cancelamento ou registro; tal obrigação é do devedor, conforme ficou convencionado e é de 
disposição expressa do Código Civil (art. 862). Fora da hipótese do art. 839, § LO, do mesmo 
Código, não tem o serventuário obrigação de providenciar registros, inscrições e averbações, 
fugindo essa missão, por completo, da orbita de suas funções. O decreto-lei 4.857, de 9 de 
novembro de 1939, referindo-se à responsabilidade que por culpa ou dolo causam aos 
interessados, pela ineficácia de seus deveres, diz, em seu art. 37, que os oficiais de registro é 



que são civilmente responsáveis por todos esses prejuízos que pessoalmente ocasionem, 
mesmo que por intermédio de seus prepostos ou substitutos. Em face disso, à parte 
interessada e não ao tabelião incumbe o dever de reclamar contra a demora atribuível ao 
serventuário do Registro Público. 

Aplicadas essas observações à espécie, prossegue o réu os devedores se obrigaram a promover 
os atos nos cartórios do Registro e, por pura comodidade pessoal, incumbiram o escrevente 
13. L. B., também em caráter pessoal, a diligenciar a remessa das escrituras ao Registro, e 
como existe um mensageiro, que faz para o cartório esse serviço não oficial ao cartório, foram 
ao mesmo entregues, no dia 16 de fevereiro, os referidos títulos, que dois días depois os levou 
em seu poder, para entregar na .... circunscrição. No dia 18 de fevereiro, o aludido mensageiro 
tomou as providências para registrá-los, deixando no cartório da .... circunscrição, onde devia 
proceder-se ao cancelamento e com urgência, desde que, à vista da nova hipotéca constituída, 
estava o serventuário da .... circunscrição na obrigação de devolvê-los no dia seguinte, para 
que o mensageiro os deixasse na . . . ., onde seria feita a inscrição. Entretanto, os títulos foram 
devolvidos em 14 de março de 1946. Em seguida, assevera o réu, com argumentos de fato, que 
não são estas as informações prestadas pelo serventuário da .... circunscrição e conclui que 
não lhe cabe culpa alguma, não só por não estar obrigado à providência da remessa, que 
cumpria ao devedor, como também porque efetuou a remessa com a presteza necessária. 

Em sua defesa, argüi o réu H. B. F., em preliminar, a mesma matéria constante da contestação 
do co-réu, e que também já foi decidida no despacho saneador. Quanto ao merito afirma que 
não se descuidou de suas obrigações; muito pelo contrário, não tendo havido dúvida quanto à 
legalidade e validade do título, a inscrição se fez no mesmo dia do recebimento, isto é, em 15 
de março de 1946, pelo que nem foi utilizado o prazo que a lei lhe concede, tudo conforme foi 
objeto de ofício dirigido ao Juíz da falência. À autora incumbia a prova de tal atraso, que não 
ocorreu, conforme as assertivas do co-réu. Contesta ainda a pretensa "solidariedade" 
entrevista pela autora relativamente à espécie dos autos, pois para tal necessário seria que 
ambos os litisconsortes. tivessem concorrido na culpa para o evento do ato ilícito. Enquanto 
não se fizer essa prova, a culpa será só de um, ou de outro, ou então de nenhum. 

A causa foi instruída com documentos, com exame pericial, depoimento pessoal das partes e 
inquirição de testemunhas por ambas arroladas. Debatida em audiência, passo a decidi-Ia. 

Decidindo a espécie "sub judice", revela notar a inteira procedência das razões da autora, 
MOSTRANDO QUE OS TABELIÃES, MESMO QUANDO AGEM FORA DE SUAS FUNCÕES, 
PRESTANDO ASSISTÉNCIA ÀS PARTES, DILIGENCIANDO ATOS EM BENEFÍCIO DAS MESMAS, 
ORIENTANDO SEUS PASSOS, ETC., - SÃO RESPONSÁVEIS PELOS ATOS CULPOSOS QUE 
PRATICAM. Em seu memorial, o patrono da autora ilustrou a assertiva com lições de mestres 
patrícios e estrangeiros. 

Não seria necessário adicionar às razões mais detalhes. A defesa é absolutamente 
improcedente no ponto em que pretende que, por ser estranha ao dever funcional a 
incumbência do registro, não pode o tabelião ser responsabilizado civilmente pelos atos que 
teria praticado. 



Mesmo os que, como Mazeaud, distinguem o ato funcional do ato praticado fora das funções, 
não deixam de prender o notário às regras de responsabilidade contratual ou extracontratual. 
Embora subordinando-se às regras de responsabilidade contratual decorrente do mandato ou 
exigindo mais acentuado grau de culpa, o certo é que não escapam os tabeliães de responder 
pela negligência, imprudência ou imperícia, quando causam dano às partes (cf. Mazeaud et 
Mazeaud, "Responsabilité Civile", vol. 1, § 514, pag. 490 da edição de 1934). 

É pois indiscutível que os notários são responsáveis pelos atos que praticam, mesmo fora de 
suas funções, mas como decorrência destas. Nesta hipótese, está a incumbência do registro de 
escrituras, que receberam das partes, por solicitação ou aquiescência destas. 

Assentados esses princípios, e sendo exato por outro lado, que o atraso na inscrição da 
escritura constitui falta funcional, - é evidente que o dano, no caso dos autos provado à 
saciedade, deve ser reparado. 

O indiscutível, na questão em debate, é que um fato culposo, praticado por um dentre três 
funcionários, causou prejuízo à autora. 

Assim está afirmado na doutrina, conforme observa Antonio Caminarota, Prof. da 
Universidade de Buenos Aires: "Pero en la impossibilidad de determinar al autor entre vários. 
imputados, Ia responsabilidad se extende a todos aquellos que presuiniblemente lo son" 
("Responsabilidad ExtracontratuaI", § 392, pag. 538 da edição de 1947). 

No mesmo passo, o nosso Aguiar Dias expõe: "Embora incontestável que o autor do dano seja 
um só, e só ele deve, responder, por aplicação das regras de solidariedade, não é menos 
verdade que o expediente não podia vingar, precisamente porque, depois do fato, o silêncio 
do verdadeiro agente e de seus companheiros criou a solidariedade, que aqui entra na sua 
acepção mais vulgar e menos discutível" (Ma Responsabilidade Civil", vol. 2.', pag. 375, da 
edição de 1944). 

É bem de ver, porém, que não é difícil, com os elementos dos autos, individualizar a culpa e, 
consequentemente, a responsabilidade. 

O serventuário do .... tabelionato, por si ou por preposto seu, recebeu a incumbência de levar 
a registro as escrituras. Deveria tê-lo feito com a necessária presteza. É exato que no dia 18 de 
fevereiro de 1946 fez a remessa das escrituras ao cartório da .... circunscrição; mas deveria 
fazer, com igual presteza, para a .... circunscrição remessa da escritura em que a autora figura 
como credora. 

O próprio escrevente do .... tabelião disso estava ciente e consciente, quando afirma que "não 
era necessária a remessa da escritura de hipotéca de Cr. $50.000,00 lavrada entre S. F. e sua 
mulher e a autora para a .... circunscrição..." (fls) . No entanto, se tivesse remetido tal 
escritura, ao cartório da ... circunscrição, bastaria que aí tivesse havido prenotaçao a escritura 
para ressalvar o privilégio, como é expresso no art. 52, n. VII, da Lei de Falências. 

Debalde o .... tabelião, em sua defesa, afirma que não negligenciou, mas certo é que não 
enviou as escrituras senão, à .... circunscrição, quando era mister que enviasse uma delas à .... 
ou pelo menos reclamado perante aquele serventuário, suprindo assim sua imprudência. 



Não importa examinar se culpa cabe as serventuário, da .... circunscrição, por haver retido as 
escrituras, averbações e sua consequente influência nos atos que deveriam ser praticados no 
cartório da .... circunscrição. 

A culpa do oficial da .... circunscrição não excluiria a do .... tabelião, como já foi ventilado, e, 
quando muito, tratar-se-ia de solidariedade passiva nos termos dos arts. 904 e 913 do mesmo 
Código Civil; o que poderia ocorrer seria o direito, por parte do .... tabelião, de exigir do co-
devedor a sua cota. 

Tais considerações se apoiam, como vimos, na própria norma legal, e são amparadas pela 
doutrina. - "Em face de solidariedade passiva" - observa Aguiar Dias - "a vítima do dano não 
está obrigada a acionar este ou aquele credor. É óbvia a vantagem que isso representa para 
ela, que, podendo escolher a quem demandar, naturalmente se dirigirá contra quem ofereça 
melhores probabilidades de satisfazer o dano. - Daí resulta que, se um dos autores do dano, 
declaradamente irrogado por diversos, não pode ser descoberto, esse fato não altera em nada 
a faculdade que tem o devedor de exigir de algum dos restantes, identificados, a totalidade de 
reparação" - ("Da Responsabilidade Civil", pág. 379 da edição de 1944). 

Em suma, provado ficou que o ... tabelião enviou as duas escrituras à .... circunscrição, sem 
embargo do que dizem os peritos a fls., porque suas respostas firmam-se em assentamentos 
existentes no cartório, quando é certo, pelo depoimento do escrevente ... e pelo talão de fls., 
que, em 18 de fevereiro, as escrituras foram enviadas à ... e liso à ... circunscrição. 

Por aí se vê que a culpa é do réu Dr. J. A. B. com exclusão do co-réu, que só recebeu a escritura 
em março, após a decretação da falência do devedor. 

Não se objete no sentido de que a divida, por ter sido constituída no termo legal da falência, 
de modo algum teria o privilégio pretendido. A objeção não teria procedência, pois o art. 57, n. 
III, da citada Lei de Falências, quando se refere à nulidade da constituição do direito real de 
garantia, só alude à divida contraída antes do termo legal e não é o caso dos autos. 

Todas estas considerações justificam o acolhimento do pedido, quanto ao réu Dr. J. H. B., não 
para a fixação desde logo da condenação, pois que o prejuízo deverá ser liquidado em 
execução, dado que o que vier a autora a receber, como quirografária, deverá ser descontado 
da totalidade de seu primitivo crédito, como também, se as despesas da massa absorvessem 
seu ativo, no todo ou em parte, do mesmo modo será descontada a respectiva soma na 
condenação ora decretada, pois a autora não poderá pretender do réu mais direitos do que se 
fosse reconhecido seu privilégio. 

Por tais fundamentos, julgo a ação procedente quanto ao réu Dr. J. A. B., para condená-lo a 
pagar à autora as perdas e danos pedidos na inicial, de acordo com o que for liquidado em 
execução, além de juros de mora e contratuais e honorários de advogado, na base de 20%  
sobre o montante da liquidação. - Julgo improcedente a ação, quanto ao réu Dr. H. B. F. 

Custas pelo réu Dr. J. A. B., nos termos do pedido inicial, que acolho, nesse tópico, por seus 
fundamentos. 

P. hoje em audiência. 



São Paulo, 24 de outubro de 1949. 

Edgard de Moura Bittencourt. 
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