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Introdução: A responsabilidade civil dos notários e registradores sempre foi tema de
muita polêmica pois a Lei 8.935/94 que dispõe sobre os serviço notarias e de registro,
conhecida como Lei dos Cartórios, estabeleceu que eles respondem pelos danos que
causarem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, porém não deixou claro
se a responsabilidade é subjetiva ou objetiva.
A doutrina e a jurisprudência caminhou no sentido de aplicar a responsabilidade
objetiva por analogia à responsabilidade civil da Administração Pública prevista na
Constituição Federal.
Porém, a Lei 13.286/16 mudou substancialmente o entendimento e estabeleceu novas
regras para esta responsabilidade. Objetivo: Identificar as  mudanças trazidas pela Lei
13.286/16 que regulamenta a responsabilidade civil dos notários e registradores.
Comparar as mudanças com o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência
sobre o tema. Estabelecer as consequências práticas. Analisar de forma crítica as novas
regras. Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica, por meio de identificação e
análise da legislação e suas mudanças, revisão da literatura pertinente, com estudo da
doutrina especializada, bem como apuração da jurisprudência majoritária, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as devidas comparações para construir
uma análise crítica. Resultados: Segundo o artigo 236 da CF os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público e a
legislação infraconstitucional disciplinará a responsabilidade civil e criminal e definirá
a fiscalização de seus atos.
A Lei Lei 8.935/94 estabeleceu em seu artigo 22 que os notários e registradores
responderão pelos danos que causem a terceiros, na prática de atos próprios da
serventia, assegurado o direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.
Entretanto, não restou claro no texto legal se os titulares das serventias respondem de
forma subjetiva, apenas quando houver dolo ou culpa na sua ação ou omissão, ou de
forma objetiva, independentemente de culpa.
A doutrina e jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça foi consolidando
entendimento de que embora a nossa legislação fosse omissa, esses agentes, quando
atuam no exercício da delegação e lesam direitos alheios devem responder sob as
mesmas normas da Administração Pública, ou seja, com responsabilidade objetiva.
Porém a Lei 13.286/16 na contramão deste entendimento estabeleceu a
responsabilidade subjetiva dos notários e registradores, bem como definiu o prazo
prescricional para a propositura da ação em 3 anos da data de lavratura do ato registral
ou notarial. Conclusão: A Lei 13.286/16 de forma inesperada mudou entendimento
consolidado na doutrina e jurisprudência, diferente, inclusive de todo avanço da
responsabilidade civil, que caminha no sentido de ampliar as hipóteses de
responsabilidade objetiva, tirando da vítima o pesado ônus de provar o dolo ou culpa
do causador do dano.
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