
Notas Varias 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 12.360 

 

O reconhecimento da firma é ato pessoal de quem a declara verdadeira. O titular do 
Tabelionato não responde pelo reconhecimento feito pelo substituto. 

Vistos e relatados estes autos de apelação, n.o 12.360 (entre partes: Eronides de Carvalho 
como apelante, sendo apelado Leonel Gomes de Moura) acordam os Juizes da Quarta Câmara 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dar provimento à apelação para julgar improcedente 
a ação contra o apelante. 

Custas pelo apelado. 

Assim decidem unanimemente pelas razões seguintes: 

A presente ação de indenização foi proposta também contra o apelante, como tabelião do 14.º 
Oficio de notas desta Capital, em cujo cartório foi reconhecida a firma pelo substituto. A culpa 
decorrente, alegada na inicial, seria a de ter ele depositado em cartório uma firma que os 
peritos mais tarde disseram não ser a do dono do veículo, não havendo pois a necessária 
cautela, sendo colhida em ficha (fls. 2 v.). 

Quanto ao reconhecimento, a responsabilidade é pessoal de quem reconhece (art. 219 do Dec. 
Lei 8.527, de 31 de Dezembro de 1945 - Código de Organização Judiciária do Distrito Federal), 
de sorte que o tabelião titular não poderia responder por esse ato praticado pelo substituto. O 
citado dispositivo acrescenta: deve ser feito o confronto com a previamente depositada em 
cartório". Na maior parte das vezes o tabelião do Distrito Federal não conhece a pessoa que 
deixa firma em seu cartório; a identidade, quando não lhe é apresentada a carteira destinada a 
prová-la, é abonada por outra pessoa que mereça fé do notário e que este sabe ser a própria. 
Não está na lei a forma pela qual deve o tabelião colher a assinatura que deposita em seu 
cartório. A firma de Carlos Carneiro (nome do vendedor de automóvel entre ao autor) consta 
do cartório, sendo abonada por Alberto Tramontano que por sua vez tem assinatura Do 
mesmo cartório, igual a da carteira de identidade deste, onde consta, como na ficha do mesmo 
ser este funcionário público, trabalhando no lugar indicado, casado e brasileiro (fls. 59). A 
identidade do abonador e a qualificação deste nem sequer foram contestadas. 

Até a data dos processos contra ele instaurados, nada constando contra o mesmo na Justiça - 
ou fora dela, motivo não havia para ser ele recusado como abonador. A firma que foi 
reconhecida não é diferente da depositada no cartório, sendo esta colhida pela forma usual e 
abonada, sem motivo para suspensão. o Tabelião não teve culpa, ou pelo menos essa não está 
provada, ao organizar os padrões de assinatura que servem para o confronto. - Na presente 
ação o substituto não tomou parte, nem teve intervenção; se algum direito tinha contra o 
titular, não o pleiteou, nem o poderia fazer na presente causa; não se justifica pois a 
condenação do titular. 

Rio, 23 de Novembro de 1951. 



Sylvio Martins Teixeira, Presidente e relator. - Estácio C. Sá e Benevides. - HUGO AULER. 

O Instituto das Correições foi criado no Estado de S. Paulo pelo Dec. 4.786, de 3/12/1930, sol) 
a denominação de Regimento das Correições e tem por fim disciplinar, orientar e fiscalizar o 
bom andamento dos serviços referentes a justiça. 


