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ACÓRDÃO 
 

 

Agravo de Instrumento. Ação de Indenização. 
Irresignação recursal direcionada à decisão qual o 
juízo de primeiro grau, que acolhendo a exceção de 
incompetência oposta pelo Réu, ora Agravado, 
declinou de sua competência para uma das Varas 
Cíveis de Curitiba, Paraná, como o competente, em 
virtude do foro de eleição previsto no contrato de 
prestação de serviços celebrado pelas partes, por 
entender que não se aplica o Código de Defesa do 
Consumidor no caso dos autos.  Agravante que é 
Delegatária do Serviço Notarial e de Registro do 
Cartório do 1° Ofício de Justiça da Comarca de Macaé, 
contratou a Agravada o serviço a ser prestado de 
licença de uso de software e prestação de serviço de 
instalação e suporte. Em nosso ordenamento jurídico, 
os serviços notariais e de registros são 
regulamentados conforme a disposição do artigo 236 
da Constituição Federal de 1988. Os serviços 
cartorários são exercidos de forma privada, através 
de outorga pelo poder público. O próprio particular, a 
quem é delegada a função cartorária, é a pessoa 
incumbida pela prestação de tal atividade, exercendo 
a mesma em caráter privado (caput do art. 236, da 
CF/88). A personalidade jurídica é do próprio Oficial, 
e não da serventia que lhe foi outorgada pelo Poder 
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Público, vez que sobrevém do fato de que, a 
delegação se dá direta e pessoalmente para o 
tabelião ou registrador, não sendo sequer necessária 
a existência de uma pessoa jurídica para que o titular 
exerça sua atividade. O Cartório, que não detém 
personalidade jurídica, é apenas uma instituição 
administrativa. Autora ora Agravante busca obter 
indenização por danos materiais e morais decorrentes 
de suposto inadimplemento contratual, por parte da 
Agravada, na prestação de seus serviços. Neste caso, 
vislumbra-se evidentemente a vulnerabilidade técnica 
a que está exposta a Agravante, na medida em que 
não possui conhecimentos técnicos específicos sobre 
o produto ou serviço que adquire no mercado e, deste 
modo, encontra-se em situação propícia ao engano 
acerca das características e/ou utilidade deste bem. 
Igualmente, é certo que a ora Agravante é 
consumidora final do bem dado em locação, não 
sendo repassado aos usuários dos seus serviços, 
senão que apenas e tão somente lhe aprimoraria caso 
satisfatório, a gestão do Cartório. A relação jurídica de 
direito material em análise é de consumo (contrato de 
prestação de serviços), devendo incidir à hipótese dos 
autos a normatização da Lei n° 8.078/90 (CDC), em 
face do que dispõem os seus artigos 2° e 3º. 
Faculdade do consumidor de propor a ação no foro de 
seu domicílio (artigo 101, I, do Código de Defesa do 
Consumidor), ou, caso prefira, pode optar pela regra 
geral prevista na lei processual civil, propondo a ação 
no foro do domicílio do réu (artigo 46, c/c artigo 53, III, 
“a”, do CPC), ou no foro de eleição. Recurso 
conhecido, por entender que a norma contida no 
artigo 1015 do CPC, pode ser relativizada, diante da 
complexidade que a demanda apresenta, bem como 
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evitar violação aos princípios da economia e 
celeridade processuais, tão enaltecidos em nosso 
ordenamento processual. Recurso provido.  

 
 

                       Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 
Instrumento nº 0066944-52.2018.8.19.0000 em que é Agravante KATIA 
BENTO FIGUEIRAS MALLET SOARES e Agravada SCRIBE 
INFORMATICA LTDA. 
 

ACORDAM os Desembargadores da Vigésima Segunda 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por 
unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso, nos termos do 
voto do Relator. 

 
Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019. 
 
DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA 

                                    RELATOR 
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RELATÓRIO 
 
 
Cuida-se de Agravo de Instrumento através do qual a Agravante 

KATIA BENTO FIGUEIRAS MALLET SOARES veicula seu inconformismo 
com a decisão pela qual o juízo de primeiro grau, que acolhendo a exceção 
de incompetência oposta na ação indenizatória pelo Réu, ora Agravado, 
declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis de Curitiba, 
Paraná, como competente, em virtude do foro de eleição previsto no contrato 
de prestação de serviços celebrado pelas partes, por entender que não se 
aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos. 

Alega que se aplica a norma consumerista, eis que (i) 
destinatária final do serviço; e (ii) além de evidente vulnerabilidade técnica, 
eis que que o serviço a ser prestado era o de licença de uso de software e 
prestação de serviço de instalação e suporte. 

Aduz que os oficiais de registros públicos e notários, não são 
funcionários públicos, como asseverado na decisão ora recorrida, embora 
prestem concurso público para ingressar na atividade. 

Afirma que os oficiais de registros públicos e notários são 
considerados particulares em colaboração com a Administração, sendo 
somente equiparados a funcionários públicos em restritas hipóteses. 

Sustenta que a natureza jurídica da função dos Cartórios é, sem 
dúvida, sui generis. 

Assevera que de acordo com a melhor doutrina, as situações de 
desequilíbrio merecedora de tutela jurídica se inserem dentre um dos três 
principais tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica e a fática. 

Aduz a presença da vulnerabilidade técnica, quando o 
consumidor não possui conhecimentos técnicos específicos sobre o produto 
ou serviço que adquire no mercado e, deste modo, encontra-se em situação 
propícia ao engano acerca das características e/ou utilidade deste bem. 
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Portanto, afirma que é fato incontestável que a ora Agravante se 
insere nesse conceito de vulnerabilidade técnica, tanto é assim que para o 
uso do software dado em locação, seguia-se a prestação de suporte técnico 
especializado para a devida e correta utilização do bem. 

Também é fato que a ora agravante é consumidora final do bem 
dado em locação, eis que o serviço não traz qualquer melhoria ao serviço 
prestado pela Agravante, muito menos se trata de serviço repassado aos 
usuários dos seus serviços, senão que apenas e tão somente lhe 
aprimoraria - caso satisfatório, na gestão do Cartório. 

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão 
interlocutória do Juízo a quo no qual deixou de aplicar as normas do Código 
de Defesa do Consumidor por entender que a Agravante é servidora pública 
por exercer a função delegada de tabeliã de notas, bem como seja 
reconhecida a aplicação das normas consumeristas, também seja 
desconsiderado o foro de eleição previsto contratualmente e considerado 
como competente o foro do domicílio da ora agravante que é exatamente o 
mesmo do local da prestação de serviço. 

No ofício de doc. 0000112, o juízo de primeiro grau comunicou a 
manutenção da decisão agravada. 

Contrarrazões, doc. 000115. 
 
É o relatório. Voto: 
 
Recebo o recurso, vez que preenchidos os requisitos de 

admissibilidade. 
Esclarece-se, inicialmente, que conheço do recurso por 

entender que a norma contida no artigo 1015 do CPC, pode ser relativizada, 
diante da complexidade que a demanda apresenta, bem como evitar 
violação aos princípios da economia e celeridade processuais, tão 
enaltecidos em nosso ordenamento processual.  
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                    Insurge-se o Recorrente contra a decisão pela qual o juízo de 
primeiro grau declinou de sua competência em favor de uma das Varas de 
Curitiba, Paraná, nos autos da ação originária de Indenização, sob o 
fundamento de que, não se tratando de relação de consumo, a competência 
é estabelecida pelo foro de eleição constante no contrato firmado entre as 
partes. 

Preliminarmente, convém destacar que em nosso ordenamento 
jurídico, os serviços notariais e de registros são regulamentados conforme 
a disposição do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, que assim 
dispõe: 

"Art. 236: Os serviços notariais e de registro são exercidos em 
caráter privado, por delegação do Poder Público. 

§ 1º: Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade 
civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus 
prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder 
Judiciário. 

§ 2º: Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e de registro. 

§ 3º: O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 
concurso público de provas e títulos, não se permitindo que 
qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de 
provimento ou de remoção, por mais de seis meses." 

 
Assim, os serviços cartorários são exercidos de forma privada, 

através de outorga pelo poder público, sendo ainda determinado, por 
expressa previsão de seu parágrafo primeiro, a necessidade de lei Federal 
para regular as atividades, disciplinar a responsabilidade civil e criminal 
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dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definir a 
fiscalização de seus atos pelo Poder Público. 

Tal determinação constitucional já se encontra plenamente 
concretizada, conforme se extrai da lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
batizada de lei dos cartórios, que institui em seu artigo 1º que 
os "serviços notariais e de registro são os de organização técnica e 
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia dos atos jurídicos". 

Assim, certo que o próprio particular, a quem é delegada a 
função cartorária, é a pessoa incumbida pela prestação de tal atividade, 
exercendo a mesma em caráter privado (caput do art. 236, da CF/88). 

Portanto, a personalidade jurídica é do próprio Oficial, e não da 
serventia que lhe foi outorgada pelo Poder Público, vez que sobrevém do 
fato de que, a delegação se dá direta e pessoalmente para o tabelião ou 
registrador, não sendo sequer necessária a existência de uma pessoa 
jurídica para que o titular exerça sua atividade. 

Em consequência, o Cartório, que não detém personalidade 
jurídica, é apenas uma instituição administrativa, sem qualquer capacidade 
para ser demandado em juízo, sendo ente despersonalizado e desprovido 
de patrimônio próprio, enquanto tal situação não se aplica à pessoa do 
notário ou registrador, verdadeiro particular em colaboração com o Poder 
Público. 

Neste contexto, convém concluir que o “Cartório” é o local de 
trabalho do Notário e do Registrador, assim como o escritório é o local de 
trabalho do advogado, o consultório é do médico e do dentista. 

No caso dos autos, trata-se de processo originário distribuído 
perante a Comarca de Macaé/RJ (autos n.º 0012552-83.2015.8.19.0028) em 
que a Autora ora Agravante busca obter indenização por danos materiais e 
morais decorrentes de suposto inadimplemento contratual, por parte da 
Agravada. 
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O Juízo a quo, em decisão proferida em 09/11/2016 (fls. 81/82) 
decidiu por acolher a exceção de incompetência apresentada e determinou a 
remessa dos autos para a Comarca de Curitiba/PR, por entender inaplicável 
a regra consumerista à hipótese dos autos. 

Do exame acurado dos autos, verifica-se que a Agravante, 
pessoa física, contratou a Agravada para prestação de serviços de licença 
de uso de software, bem como o de prestação de serviço de instalação e 
suporte.   

Note-se que a expressa menção do serviço de suporte técnico, 
contido no contrato, é capaz de demonstrar que para a devida utilização do 
sistema dado em locação pela agravada, haveria a necessidade de um 
suporte técnico, eis que a utilização do sistema de software requer mão de 
obra especializada em razão da sua elevada complexidade, caso contrário 
tal suporte não se fazia necessário. 

Neste caso, vislumbra-se evidentemente a vulnerabilidade 
técnica a que está exposta a Agravante, na medida em que não possui 
conhecimentos técnicos específicos sobre o produto ou serviço que adquire 
no mercado e, deste modo, encontra-se em situação propícia ao engano 
acerca das características e/ou utilidade deste bem. 

Induvidosamente, o princípio da vulnerabilidade é o “ponto 
nodal” da Lei 8.078/1990. 

Incontestável que a ora Agravante se insere nesse conceito de 
vulnerabilidade técnica, tanto é assim que para o uso do software dado em 
locação, seguia-se a prestação de suporte técnico especializado para a 
devida e correta utilização do bem. 

Igualmente, é certo que a ora Agravante é consumidora final do 
bem dado em locação, não sendo repassado aos usuários dos seus 
serviços, senão que apenas e tão somente lhe aprimoraria caso satisfatório, 
na gestão do Cartório. 
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Entendo assim, que a relação jurídica de direito material em 
análise é de consumo (contrato de prestação de serviços), devendo incidir à 
hipótese dos autos a normatização da Lei n°8.078/90 (CDC), em face do que 
dispõem os seus artigos 2° e 3°. 

Cediço que, na forma da Lei 8.078/90, consumidor é a pessoa 
física ou jurídica que adquire produto como destinatário final econômico, 
usufruindo do produto ou do serviço em benefício próprio. Todavia, de 
acordo com a Teoria Finalista Mitigada, a pessoa jurídica também poderá 
ser considerada consumidora, quando a vulnerabilidade estiver 
caracterizada por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica, 
conforme orientação mais moderna adotada pelo STJ (EDcl no AREsp 
265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
18/06/2013, DJe 01/08/2013; REsp 1358231/SP, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 17/06/2013 e 
AgRg no AREsp 837871 / SP, Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016). 

Destarte, indene de dúvidas de que o contrato de prestação de 
serviços nos moldes acima descritos caracteriza-se como típica relação 
consumerista, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Versando a causa acerca de relação de consumo, é facultado ao 
consumidor propor a ação no foro de seu domicílio (artigo 101, I, do Código 
de Defesa do Consumidor), ou, caso prefira, pode optar pela regra geral 
prevista na lei processual civil, propondo a ação no foro do domicílio do réu 
(artigo 46, c/c artigo 53, III, “a”, do CPC), ou no foro de eleição. 
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         Ante o exposto, voto no sentido do provimento do recurso, 
para reformar a decisão vergastada, reconhecendo a competência do 
juízo da Comarca de Macaé/RJ, determinando-se o prosseguimento do 
feito até ulterior sentença de mérito. 

 
Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019. 
 
                            

DES CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA 
                                RELATOR 
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