
O NOTARIADO EM FACE DA PRETENDIDA BUROCRATISAÇÃO DAS SERVENTIAS DE JUSTIÇA NO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Nos serviços da Justiça, devemos destacar de forma especial, pela alta função social e 
econômica que desempenham, os Tabeliães de Notas, ou melhor designado, os Notários, 
função que, infelizmente em nosso país ainda não está suficientemente divulgada e muito 
menos compreendida. 

Quem é o Notário? - Valemo-nos, para responder, das palavras de Gonzalo de las casas, que, 
com a devida vênia, para aqui traduzimos: 

"Há na sociedade civil uma Instituição tão ligada ao direito social, tão necessária à sua 
existência, que não encontramos Estado onde sob uma forma ou outra não possua igual 
missão de universal confiança. - Esta Instituição é o Notariado". (Tratado Geral de Notariado, 
1877, pág. 15). 

E, na mesma obra, à página 16: 

"Estudemos o Notariado. 

A propriedade, a família, a sucessão, eis aqui os três objetivos da filosofia do Direito, os três 
grandes fundamentos da sociedade, a ampla esfera onde se move a nobre Instituição a que 
aludimos, e o fim predileto que deve formar o constante estudo do funcionário chamado pela 
Lei a dar Fé da Verdade". 

E, à pág. 20: 

"A Instituição do Notariado, fundada na Verdade e na virtude, pode considerar-se como a mais 
eminente das instituições sociais, filosoficamente consideradas". 

Por estas palavras, podemos afirmar que o Notariado é uma instituição social indispensável à 
organização básica do Estado. E o Notário, é o cidadão investido pelo Estado da função pública 
de, redigindo e autenticando os atos e contratos, portar por fé a Verdade. 

São de Oliveira Machado estes conceitos: 

"O Tabelião é o inestimável antídoto da demanda. Genuíno produto da primitiva civilização, é 
o seguro paladino da família e do mudo penhor do lar doméstico. 

Escrevendo o instrumento com toda individuação e pureza, ele embarga o subterfúgio do 
pactuante malversor, que projeta envolver o outro nos sinuosos meandros da chicana 
imprevista, confidente de todos os erros, de todos os segredos, ele aconselha a justa 
reparação pelo cumprimento da obrigação, pelo pagamento devido, pela restituição, pela 
esmola, pelo legado. 

Em todas as nações, mesmo nas épocas menos iluminadas, o tabelião tem merecido peculiar 
distinção dos poderes públicos. Na própria Roma, o escravo investido daquele cargo de 
prerrogativas recusadas aos outros de seu estado, Carlos Magno colocou-o ao lado da 



Magistratura. Os países Novos dão-lhe ao atributo de nobreza. Se o Juiz põe fim a lide pela 
decisão, cruel para um e propícia para outro, (texto original cortado) Tabelião  com traços da 
inocente pena, sem sorriso e sem lágrimas da parte, ou absorve o litígio,  resolvendo-o antes 
de incidir na tela judiciária, ou apaga pela quitação, seus funestos vestígios. Um bom Tabelião 
exerce benéfico influxo nos destinos dos povos". - (Novíssima Guia Prática dos Tabeliães, 3ª. 
Ed. Parágrafo 7.º, pág. 17). 

Eis aqui o que é o Notariado como instituição e qual a verdadeira função que desempenha o 
Notário. 

Torna-se evidente a necessidade imperiosa de se ele um profissional da absoluta e imediata 
confiança das partes e, portanto, de sua livre escolha. 

Em virtude de suas funções, ao Estado não é licito impor às partes, este ou aquele notário. Esta 
imposição seria uma das funestas conseqüências da pretendida burocratização. Seria mesmo 
que o Estado quisesse impor o médico ao doente, o advogado ao litigante e o engenheiro 
àquele que deseja construir. 

Pela natureza dos serviços que presta, o notário acerca-se das profissões liberais, e seria grave 
erro burocratizar a sua função. 

Desapareceria o fator confiança, com relação às partes, de do notário se tiraria o valor de sua 
competência, o estímulo ao trabalho, a recompensa de seus esforços. 

Das exposições de motivos com que tem sido apresentados os projetos de oficialização, não 
constam razões convincentes que justifiquem o que mais se alega - mas ainda não foi provado 
- é que os serventuários tem lucros excessivos. Se realmente tais lucros existissem, não seria 
este o motivo justo e suficiente para a burocratização. Eles seriam o resultado de um esforço 
todo pessoal. Seriam a justa compensação de competência, de dedicação ao trabalho, de 
honestidade e de boa prestabilidade dos serviços que lhes são reclamados. Existem médicos, 
engenheiros e advogados que por seus dotes pessoais de inteligência, cultura e competência 
ganham verdadeiras fortunas, e por isso evidentemente ninguém pode censurá-los, e por esse 
motivo ninguém pensou em burocratizar as sua profissões. 

Estamos, com em todo o mundo e em tudo, numa época de evolução. E o Notário também 
precisa evoluir. Neste sentido é que os nossos legisladores deveriam se aplicar. As antiquadas 
normas, formas e leis que regulam o assunto, necessitam, em muitos pontos ser modificadas, 
outras revogadas, e muitas criadas para, não só acompanharmos a evolução do Direito, como 
também para maior segurança das partes contratantes. No TERRENO da previdência social 
nada existe em nosso Estado com relação aos serventuários da Justiça e seus auxiliares. No 
entanto, todas as demais classes já têm os seus direitos amparados. Conhecemos casos tristes 
de escreventes que após uma vida inteira de sacrifícios, na velhice não tem direito ao 
descanso, na doença e na incapacidade com nada podem contar, e por morte deixam a família 
na mais terrível miséria. E porquê? Simplesmente por falta de apoio dos poderes competentes 
e, talvez, principalmente, pela desunião da classe. Se não for possível criar esses benefícios  
para os que hoje vivem na profissão, nem por isso devemos deixar de lutar pela sua criação. 



Outros virão. Mas, infelizmente, o egoísmo pessoal ou de pequenos grupos, suplanta as 
necessidades e o bem estar da coletividade. 

Ainda há pouco vimos todos esses princípios de liberdade profissional, de evolução de leis, 
normas e formas de previdência social atinentes ao notário, consagrados, unanimemente, por 
dezenove países no Primeiro Congresso Latino, que se realizou em Outubro p. passado em 
Buenos Aires, e onde tivemos a honra de representar a Associação dos Serventuários de 
Justiça do Estado de São Paulo. 

Encerrando estas considerações, não queremos deixar de afirmar que, ao escrevemos estas 
linhas, não nos move qualquer interesse pessoal. Temos em mira somente o interesse público, 
que seria o único prejudicado com a burocratização, e colocar a instituição a que temos a 
honra de pertencer, na posição que merece e a que tem direito, no pedestal da verdade, onde 
é, mundialmente respeitada. 

(Antonio Augusto Firmo da Silva) 

Sucesso do 4.º Tabelião de Notas. 


