
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.087.862 - AM (2008/0204801-9)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : ESTADO DO AMAZONAS 
PROCURADOR : VICTOR FABIAN SOARES CIPRIANO E OUTRO(S)
RECORRIDO : CONDOMÍNIO EMPIRE CENTER 
ADVOGADO : ERASMO LINO ALFAIA 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR TITULAR 
DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATIVIDADE DELEGADA. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem julgou procedente o pedido deduzido 
em Ação Ordinária movida contra o Estado do Amazonas, condenando-o a 
pagar indenização por danos imputados ao titular de serventia. 
2. No caso de delegação da atividade estatal (art. 236, § 1º, da Constituição), 
seu desenvolvimento deve se dar por conta e risco do delegatário, nos moldes 
do regime das concessões e permissões de serviço público.
3. O art. 22 da Lei 8.935/1994 é claro ao estabelecer a responsabilidade dos 
notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, não permitindo a 
interpretação de que deve responder solidariamente o ente estatal.
4. Tanto por se tratar de serviço delegado, como pela norma legal em comento, 
não há como imputar eventual responsabilidade pelos serviços notariais e 
registrais diretamente ao Estado. Ainda que objetiva a responsabilidade da 
Administração, esta somente responde de forma subsidiária ao delegatário, 
sendo evidente a carência de ação por ilegitimidade passiva ad causam . 
5. Em caso de atividade notarial e de registro exercida por delegação, tal como 
na hipótese, a responsabilidade objetiva por danos é do notário, diferentemente 
do que ocorre quando se tratar de cartório ainda oficializado. Precedente do 
STF.
6. Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: 
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Herman 
Benjamin, retificando seu voto, a Turma, por unanimidade, deu provimento ao 
recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros 
Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon, Castro Meira e Humberto Martins votaram 
com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 02 de fevereiro de 2010(data do julgamento).

MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Relator.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.087.862 - AM (2008/0204801-9)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : ESTADO DO AMAZONAS 
PROCURADOR : VICTOR FABIAN SOARES CIPRIANO E OUTRO(S)
RECORRIDO : CONDOMÍNIO EMPIRE CENTER 
ADVOGADO : ERASMO LINO ALFAIA 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): 

Trata-se de Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III, "a", da 

Constituição da República, contra acórdão que condenou o Estado do Amazonas a 

pagar indenização no valor de R$ 115.072,36 (cento e quinze mil, setenta e dois reais e 

trinta e seis centavos) por danos imputados ao titular de Cartório. 

Em suas razões, o recorrente aponta violação do art. 22 da Lei 

8.935/1994, ao argumento de que a responsabilidade civil de serventias extrajudiciais 

é direta e exclusiva dos seus titulares, não havendo falar em responsabilidade objetiva 

do Estado (fls. 267-279).

Foi interposto Recurso Extraordinário.

Contra-razões às fls. 330-344.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.087.862 - AM (2008/0204801-9)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): 

Inicialmente, votei pelo desprovimento do apelo, acenando com precedentes do STJ, 

no sentido de que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelo titular 

de serventia extrajudicial.

O eminente Min. Mauro Campbell apresentou voto-vista divergente, 

posicionando-se pelo provimento do Recurso Especial. Impressionaram-me seus 

pertinentes fundamentos, que ora transcrevo:  

Analisando os termos em que a demanda foi proposta, e desde 
já pedindo vênias às opiniões em contrário, estou convencido de que é 
necessário enfocar uma questão anterior à determinação do tipo de 
responsabilidade civil que rege a atuação dos tabeliães (se objetiva ou 
subjetiva), qual seja, é preciso saber se o Estado-membro aos quais estes 
agentes se acham de certa forma "vinculados" deve responder em caráter 
solidário ou subsidiário .

Para solucionar tal questão, valho-me desde já da dicção do art. 
236 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual "[o]s serviços notariais e 
de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público " 
(destaque nosso).

Pois bem. Se, no caso, tem-se hipótese de delegação de 
atividade estatal , não há como negar que o desenvolvimento dessa atividade se 
dá a conta e risco do delegatário , tal como ocorre com as concessões e a 
permissões de serviços públicos, na esteira do que dispõem os incisos II, III e 
IV da Lei n. 8.987/95.

Penso que a Lei n. 8.935/94, editada para atender ao comando 
constitucional do § 1º do art. 236, reforça essa orientação. Confira-se a redação 
do art. 22 desse diploma normativo:

Os notários e oficiais de registro responderão 
pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na 
prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros 
direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.
A meu entender, a Lei n. 8.935/94 é clara ao atribuir a 

responsabilidade civil a título principal  para os notários e oficiais de registro. 
Por isso, eventual responsabilidade civil do Estado-membro seria objetiva sim, 
mas meramente subsidiária , ou seja, em casos tais que aqueles agentes não 
tenham força econômica para suportar os valores arbitrados a título de 
indenização por ato cometido em razão da delegação.

Esse, inclusive, é o sistema de responsabilização das pessoas 
jurídicas de direito público criadas por determinado ente e também das pessoas 
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jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos .
Sobre o ponto, diz Celso Antônio Bandeira de Mello:

Pode dar-se o fato de o concessionário 
responsável por comportamento danoso vir a encontrar-se em 
situação de insolvência. Uma vez que exercia atividade estatal , 
conquanto por sua conta e risco, poderá ter lesado terceiros por 
força do próprio exercício da atividade que o Estado lhe pôs em 
mãos . [...] Neste caso, parece indubitável que o estado terá que 
arcar com os ônus daí provenientes. Pode-se, então, falar em 
responsabilidade subsidiária  (não solidária) existente em certos 
casos, isto é, naqueles - como se expôs - em que os gravames 
suportados por terceiros hajam procedido do exercício, pelo 
concessionário, de uma atividade que envolveu poderes 
especificamente do Estado.

É razoável, então, concluir que os danos 
resultantes de atividades diretamente constitutivas do 
desempenho do serviço , ainda que realizado de modo faltoso, 
acarretam, no caso de insolvência do concessionário, 
responsabilidade subsidiária do poder concedente  (Curso de 
Direito Administrativo , 2008, fl. 745 - grifos do autor).
Embora o trecho transcrito se refira apenas às concessionárias, a 

verdade é que o art. 40, parágrafo único, da Lei n. 8.987/95 e os arts. 236 da 
Lei Maior e 22 da Lei n. 8.935/94 autorizam sua extensão para as permissões e 
para as delegações de serviços notariais e de registro respectivamente, porque 
essa é a lógica  de toda e qualquer delegação.

Repise-se, ainda que sob pena de exaustão, apenas para tornar 
bastante clara a orientação que esposo: sendo o serviço público , apenas em 
caso de insuficiência de fundos , o Poder Público deve arcar com o 
ressarcimento dos danos causados a terceiros - não obstante ter havido 
delegação , pois a total irresponsabilidade do Poder Público, no caso, violaria o 
princípio da solidariedade (sendo o serviço público prestado em benefício da 
coletividade, seria um descaso imputar a um único sujeito os possíveis efeitos 
nefastos da prestação). É a exceção que confirma a regra.

Na verdade, até o Supremo Tribunal Federal já consagrou essa 
conclusão, ganhando relevância o seguinte precedente:

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ESTADO 
- RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO 
OFICIALIZADO. Responde o Estado pelos danos causados em 
razão de reconhecimento de firma considerada assinatura falsa. 
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 
- § 6º do artigo 37 também da Carta da República (STF, RE 
201.595-4/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJU 
20.4.2001 - grifo nosso).
Ora, se os notários se equiparam às pessoas jurídicas de direito 

privado prestadoras de serviços públicos, duas são as conseqüências 
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necessárias , a saber: responsabilidade (i) principal  dos referidos agentes (ii) na 
modalidade objetiva .

No voto condutor daquele julgado - que, ressalte-se, é posterior  
ao único precedente da Suprema Corte citado no voto do Sr. Min. Herman 
Benjamin em que se reconhece o direito de agir diretamente contra o Estado , 
garantindo a este apenas o direito de regresso -, o Sr. Min. Marco Aurélio 
consignou que "em se tratando de atuação fundada na norma do artigo 236 
mencionado, a responsabilidade objetiva não é, em si, do Estado, mas do 
próprio titular do cartório" (fl. 2 do voto).

Dessa forma, fica evidente que a ação foi proposta contra parte 
ilegítima  (o Estado-membro).

Com essas considerações, voto por DAR PROVIMENTO ao 
recurso especial.

 

As brilhantes ponderações lançadas no voto-vista levaram-me a rever 

meu voto inicial.

De fato, sem embargo da responsabilidade objetiva do Estado, 

asseverada no acórdão recorrido e nos precedentes jurisprudenciais do STJ, há que se 

reconhecer a sua subsidiariedade em relação à responsabilidade, também objetiva, dos 

delegatários do serviço notarial e de registro.

Conforme bem observado pelo douto Ministro Mauro Campbell, 

tratando-se de delegação da atividade estatal (art. 236, § 1º, da Constituição), o seu 

desenvolvimento deve se dar por conta e risco do delegatário, nos moldes do regime 

das concessões e permissões de serviço público.

E o art. 22 da Lei 8.935/1994, apontado nas razões recursais, é claro ao 

estabelecer a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a 

terceiros, não permitindo a interpretação de que há responsabilidade solidária pura do 

ente estatal. 

Ou seja, tanto por se tratar de serviço delegado, como pela norma legal 

em comento, não há como imputar eventual responsabilidade pelos serviços notarias e 

registrais diretamente ao Estado. Ainda que objetiva, ele somente responde de forma 

subsidiária ao delegatário. 

Apenas poder-se-ia falar em responsabilidade objetiva direta do ente 

estatal em caso de cartório ainda oficializado, hipótese distinta dos autos, que trata de 
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atividade exercida por delegação, disciplinada pelo art. 236 da Constituição e pela Lei 

8.935/1994.

Anoto que o entendimento ora esposado, de que em caso de atividade 

notarial delegada a responsabilidade objetiva por danos é do notário, diferentemente 

do que ocorre quando se tratar de cartório oficializado, está em consonância com a 

jurisprudência do STF. Cito precedente: 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ESTADO - 
RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO OFICIALIZADO. 
Responde o Estado pelos danos causados em razão de reconhecimento de 
firma considerada assinatura falsa. 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 - § 6º do artigo 37 
também da Carta da República. (RE 201595, Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 28/11/2000, DJ 20-04-2001) 

Na hipótese, embora o dano tenha decorrido de atividade notarial 

delegada, a Ação Ordinária foi ajuizada diretamente contra o Estado do Amazonas, 

estando patente, portanto, a sua ilegitimidade passiva ad causam .

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial.

É como voto. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

 
 

Número Registro: 2008/0204801-9 REsp 1087862 / AM

Números Origem:  20070026476  20070026476000200

PAUTA: 18/06/2009 JULGADO: 18/06/2009

Relator
Exmo. Sr. Ministro  HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CASTRO MEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : VICTOR FABIAN SOARES CIPRIANO E OUTRO(S)
RECORRIDO : CONDOMÍNIO EMPIRE CENTER
ADVOGADO : ERASMO LINO ALFAIA

ASSUNTO: Administrativo - Responsabilidade Civil do Estado - Indenização - Dano Material

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro Herman Benjamin, negando provimento ao recurso, pediu 
vista dos autos, o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques."

Aguardam os Srs. Ministros Eliana Calmon, Castro Meira e Humberto Martins.

 Brasília, 18  de junho  de 2009

VALÉRIA ALVIM DUSI
Secretária
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.087.862 - AM (2008/0204801-9)
  

EMENTA
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS 
POR NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
AD CAUSAM  DO ESTADO-MEMBRO. RESPONSABILIDADE A TÍTULO 
PRINCIPAL DO AGENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA ESTATAL.
1. De acordo com o art. 236 da Constituição da República de 1988, "[o]s serviços 
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público ".
2. Se, no caso, tem-se hipótese de delegação de atividade estatal , não há como 
negar que o desenvolvimento dessa atividade se dá a conta e risco do delegatário , 
tal como ocorre com as concessões e a permissões de serviços públicos, na esteira 
do que dispõem os incisos II, III e IV da Lei n. 8.987/95.
3. A Lei n. 8.935/94, editada para atender ao comando constitucional do § 1º do 
art. 236, reforça essa orientação. A redação do art. 22 desse diploma normativo é 
clara ao atribuir a responsabilidade civil a título principal  para os notários e 
oficiais de registro.
4. Por isso, eventual responsabilidade civil do Estado-membro seria objetiva sim, 
mas meramente subsidiária , ou seja, em casos tais que aqueles agentes não 
tenham força econômica para suportar os valores arbitrados a título de 
indenização por ato cometido em razão da delegação.
5. Esse, inclusive, é o sistema de responsabilização das pessoas jurídicas de 
direito público criadas por determinado ente e também das pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviços públicos .
6. Sobre o ponto, diz Celso Antônio Bandeira de Mello: "Pode dar-se o fato de o 
concessionário responsável por comportamento danoso vir a encontrar-se em 
situação de insolvência. Uma vez que exercia atividade estatal , conquanto por sua 
conta e risco, poderá ter lesado terceiros por força do próprio exercício da 
atividade que o Estado lhe pôs em mãos . [...] Neste caso, parece indubitável que o 
estado terá que arcar com os ônus daí provenientes. Pode-se, então, falar em 
responsabilidade subsidiária  (não solidária) existente em certos casos, isto é, 
naqueles - como se expôs - em que os gravames suportados por terceiros hajam 
procedido do exercício, pelo concessionário, de uma atividade que envolveu 
poderes especificamente do Estado. É razoável, então, concluir que os danos 
resultantes de atividades diretamente constitutivas do desempenho do serviço , 
ainda que realizado de modo faltoso, acarretam, no caso de insolvência do 
concessionário, responsabilidade subsidiária do poder concedente " (Curso de 
Direito Administrativo , 2008, fl. 745).
7. Embora o trecho transcrito se refira apenas às concessionárias, a verdade é que 
o art. 40, parágrafo único, da Lei n. 8.987/95 e os arts. 236 da Lei Maior e 22 da 
Lei n. 8.935/94 autorizam sua extensão para as permissões e para as delegações 
de serviços notariais e de registro respectivamente, porque essa é a lógica  de toda 
e qualquer delegação.
8. Sendo o serviço público , apenas em caso de insuficiência de fundos , o Poder 
Público deve arcar com o ressarcimento dos danos causados a terceiros - não 
obstante ter havido delegação , pois a total irresponsabilidade do Poder Público, 
no caso, violaria o princípio da solidariedade (sendo o serviço público prestado 

Documento: 894539 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/05/2010 Página  8 de 14



 

 

Superior Tribunal de Justiça

em benefício da coletividade, seria um descaso imputar a um único sujeito os 
possíveis efeitos nefastos da prestação). É a exceção que confirma a regra.
9. Precedente do Supremo Tribunal Federal: STF, RE 201.595-4/SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio, Segunda Turma, DJU 20.4.2001.
10. Ora, se os notários se equiparam às pessoas jurídicas de direito privado 
prestadoras de serviços públicos, duas são as conseqüências necessárias , a saber: 
responsabilidade (i) principal  dos referidos agentes (ii) na modalidade objetiva .
11. No voto condutor daquele julgado - que, ressalte-se, é posterior  ao único 
precedente da Suprema Corte citado no voto do Sr. Min. Herman Benjamin em 
que se reconhece o direito de agir diretamente contra o Estado , garantindo a este 
apenas o direito de regresso -, o Sr. Min. Marco Aurélio consignou que "em se 
tratando de atuação fundada na norma do artigo 236 mencionado, a 
responsabilidade objetiva não é, em si, do Estado, mas do próprio titular do 
cartório" (fl. 2 do voto).
12. Dessa forma, fica evidente que a ação foi proposta contra parte ilegítima  (o 
Estado-membro).
13. Recurso especial provido.

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Tem-se aqui 

recurso especial interposto pelo Estado do Amazonas, com fundamento na alínea "a" do 

inciso III do artigo 105 da Constituição da República vigente, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça daquele mesmo ente federado assim ementado (fl. 240):

REMESSA EX OFFICIO  E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
INDENIZAÇÃO.
- O art. 517 do Código de Processo Civil veda a inovação recursal.
- A questão da responsabilidade civil do Estado por atos de seus prepostos já foi 
apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2007.002647-6.
- A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser julgada a 
qualquer tempo e grau de jurisdição.
- O art. 37, § 6º, da Constituição Federal garante ao Estado o direito à ação 
regressiva contra causador direto do dano, o que torna inquestionável a 
legitimidade do Estado do Amazonas para figurar no pólo passivo da demanda.
REMESSA EX OFFICIO  E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E 
IMPROVIDAS.

Os embargo de declaração opostos foram rejeitados (fls. 258/259).

Em suas razões recursais (fls. 267/279), sustentam o recorrente existir violação ao 

art. 22 da Lei n. 8.935/94, ao argumento de que o Estado-membro não é parte legítima para 

responder a ação por danos causados por notários e oficiais de registro.

Contra-razões às fls. 330/345.
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O juízo de admissibilidade foi positivo na instância ordinária (fl. 354/355) e o 

recurso foi regularmente processado.

O Sr. Min. Herman Benjamin, relator, fez proposta de voto no sentido de que o ente 

de direito público deve responder objetivamente pelos danos causados pelo titular de 

serventia extrajudicial. A fundamentação normativa do voto do Relator foi, essencialmente, o 

art. 37, § 6º, da Lei Maior.

Pedi vista dos autos para apreciar melhor a tese submetida a esta Corte Superior.

Analisando os termos em que a demanda foi proposta, e desde já pedindo vênias às 

opiniões em contrário, estou convencido de que é necessário enfocar uma questão anterior à 

determinação do tipo de responsabilidade civil que rege a atuação dos tabeliães (se objetiva 

ou subjetiva), qual seja, é preciso saber se o Estado-membro aos quais estes agentes se acham 

de certa forma "vinculados" deve responder em caráter solidário ou subsidiário .

Para solucionar tal questão, valho-me desde já da dicção do art. 236 da Constituição 

Federal de 1988, segundo o qual "[o]s serviços notariais e de registro são exercidos em 

caráter privado, por delegação do Poder Público " (destaque nosso).

Pois bem. Se, no caso, tem-se hipótese de delegação de atividade estatal , não há 

como negar que o desenvolvimento dessa atividade se dá a conta e risco do delegatário , tal 

como ocorre com as concessões e a permissões de serviços públicos, na esteira do que 

dispõem os incisos II, III e IV da Lei n. 8.987/95.

Penso que a Lei n. 8.935/94, editada para atender ao comando constitucional do § 1º 

do art. 236, reforça essa orientação. Confira-se a redação do art. 22 desse diploma normativo:

Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus 
prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado 
aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

A meu entender, a Lei n. 8.935/94 é clara ao atribuir a responsabilidade civil a título 

principal  para os notários e oficiais de registro. Por isso, eventual responsabilidade civil do 

Estado-membro seria objetiva sim, mas meramente subsidiária , ou seja, em casos tais que 

aqueles agentes não tenham força econômica para suportar os valores arbitrados a título de 

indenização por ato cometido em razão da delegação.
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Esse, inclusive, é o sistema de responsabilização das pessoas jurídicas de direito 

público criadas por determinado ente e também das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviços públicos .

Sobre o ponto, diz Celso Antônio Bandeira de Mello:

Pode dar-se o fato de o concessionário responsável por comportamento danoso vir 
a encontrar-se em situação de insolvência. Uma vez que exercia atividade estatal , 
conquanto por sua conta e risco, poderá ter lesado terceiros por força do próprio 
exercício da atividade que o Estado lhe pôs em mãos . [...] Neste caso, parece 
indubitável que o estado terá que arcar com os ônus daí provenientes. Pode-se, 
então, falar em responsabilidade subsidiária  (não solidária) existente em certos 
casos, isto é, naqueles - como se expôs - em que os gravames suportados por 
terceiros hajam procedido do exercício, pelo concessionário, de uma atividade que 
envolveu poderes especificamente do Estado.
É razoável, então, concluir que os danos resultantes de atividades diretamente 
constitutivas do desempenho do serviço , ainda que realizado de modo faltoso, 
acarretam, no caso de insolvência do concessionário, responsabilidade subsidiária 

do poder concedente  (Curso de Direito Administrativo , 2008, fl. 745 - grifos 
do autor).

Embora o trecho transcrito se refira apenas às concessionárias, a verdade é que o art. 

40, parágrafo único, da Lei n. 8.987/95 e os arts. 236 da Lei Maior e 22 da Lei n. 8.935/94 

autorizam sua extensão para as permissões e para as delegações de serviços notariais e de 

registro respectivamente, porque essa é a lógica  de toda e qualquer delegação.

Repise-se, ainda que sob pena de exaustão, apenas para tornar bastante clara a 

orientação que esposo: sendo o serviço público , apenas em caso de insuficiência de fundos , o 

Poder Público deve arcar com o ressarcimento dos danos causados a terceiros - não obstante 

ter havido delegação , pois a total irresponsabilidade do Poder Público, no caso, violaria o 

princípio da solidariedade (sendo o serviço público prestado em benefício da coletividade, 

seria um descaso imputar a um único sujeito os possíveis efeitos nefastos da prestação). É a 

exceção que confirma a regra.

Na verdade, até o Supremo Tribunal Federal já consagrou essa conclusão, ganhando 

relevância o seguinte precedente:

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ESTADO - RECONHECIMENTO DE 
FIRMA - CARTÓRIO OFICIALIZADO. Responde o Estado pelos danos causados 
em razão de reconhecimento de firma considerada assinatura falsa. 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 - § 6º 
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do artigo 37 também da Carta da República (STF, RE 201.595-4/SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio, Segunda Turma, DJU 20.4.2001 - grifo nosso).

Ora, se os notários se equiparam às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 

de serviços públicos, duas são as conseqüências necessárias , a saber: responsabilidade (i) 

principal  dos referidos agentes (ii) na modalidade objetiva .

No voto condutor daquele julgado - que, ressalte-se, é posterior  ao único precedente 

da Suprema Corte citado no voto do Sr. Min. Herman Benjamin em que se reconhece o 

direito de agir diretamente contra o Estado , garantindo a este apenas o direito de regresso -, o 

Sr. Min. Marco Aurélio consignou que "em se tratando de atuação fundada na norma do 

artigo 236 mencionado, a responsabilidade objetiva não é, em si, do Estado, mas do próprio 

titular do cartório" (fl. 2 do voto).

Dessa forma, fica evidente que a ação foi proposta contra parte ilegítima  (o 

Estado-membro).

Com essas considerações, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso especial.
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