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A falta quase completa entre nós de bibliografia e publicações técnicas relativas ao Notariado, 
é o grande fator da geral incompreensão da nossa elevada função e do pouco valor que, 
comumente, se dá à intervenção notarial nos atos jurídicos. 

Poucos são aqueles que realmente sabem a grande responsabilidade que nos cabe, e que 
atribuem o devido valor à nossa alta função social. 

No entanto, investidos de fé pública pelo Estado, e portanto, exercendo uma função publica de 
alta relevância, somos para as partes contratantes a garantia das transações, a segurança da 
verdadeira vontade manifestada, os conselheiros imparciais, os guias certos nos complicados 
meandros da lei e, para o Estado, os incansáveis e gratuitos arrecadadores e fiscais. E, "como 
função sublime" - no dizer de Menotti Del Picchia - "temos o poder de dar força e valor à 
vontade póstuma do testador". 

Para a pratica dos atos a seu cargo, surgem de inicio para o notário os três requisitos exigidos 
pelo nosso Código Civil: agente capaz, objeto licito e forma prescrita ou não defesa em lei. 

Quanto ao agente, ressaltam-se a identificação e a sua capacidade civil. 0 notário ao declarar - 
"meus conhecidos" ou "reconhecidos pelos próprios de mim tabelião", está afirmando a 
identidade dos contratantes, de que eles são os próprios, e admitindo-os à pratica do ato, 
atesta também, a sua capacidade civil, tudo sob a garantia de sua fé publica. E, assim fazendo, 
torna o ato eficaz quanto ao agente. 

Quanto ao objeto, impede que nas declarações se ofenda a lei e aos bons princípios, de modo 
que o Direito lhe assegure validade. 

A forma, como ensina Clovis Beviláqua, é que dá existência ao ato jurídico. O Código Civil exige 
a escritura publica para varies atos e, para alguns, com certa solenidade, como o testamento. 
Cabe ao notário ter pleno conhecimento das exigências legais para preencher a forma 
prescrita em lei com todos os seus requisitos, pois que, a sua responsabilidade além de civil, 
pode ser também criminal. 

Em nosso meio a fiel interpretação da vontade, muitas e muitas vezes mal expressada pelos 
contratantes, a discriminação legal do objeto da transação e a redação exata da forma, ou seja, 
da escritura publica, são elementos confiados exclusivamente ao critério do notário que, 
tacitamente, assume essas responsabilidades. 

E, além dessas responsabilidades de caráter funcional quase complemente ignoradas pelos 
contratantes, os usos e costumes atribuem ainda ao notário os encargos da preparação 
preliminar e da legalização posterior dos atos praticados. geralmente lhe são confiados o 
preparo da documentação e o seu estudo, o pagamento dos tributos e a satisfação das 
exigências fiscais, a preparação de minutas e o competente registro dos títulos. São encargos 
que importam, evidentemente, em responsabilidades. 



E todas essas garantias que oferecemos e as responsabilidades que assumimos, que são a base 
da paz jurídica, precisam ser mais divulgadas e melhor compreendidas para que todos saibam 
que um tabelionato não é uma casa comercial onde se compra ou se vende mercadoria, mas a 
fonte criadora dos mais sagrados direitos do cidadão. 

Uma andorinha só não faz verão. Reflita e o seu bom senso o fará ingressar no nosso quadro 
social. Serventuário - A união faz a força - 0 ditado é velho e a experiência ensinou ser 
verdadeiro. Seja um dos nossos. 


