
PARECER 

CONSULTA 

 

Necessita o serventuário público, no exercício de suas funções, conhecer os ensinamentos das 
disciplinas que tratam, das fraudes documentais e dos meios de preveni-las? Não constitui 
título, para o serventuário público, o diploma ou certificado de haver completado cursos 
relativos àquelas disciplinas? 

RESPOSTA 

Respostas afirmativas às duas questões acima são obrigatórias, e impõem-se a todos os 
espíritos esclarecidos. 

As atividades dos notários estão diretamente ligadas à validade dos documentos e, por isso 
mesmo, desde os tempos mais remotos, cautelas e normas vêm sendo adotadas a fim de lhes 
resguardar a autenticidade, prevenindo a eventualidade de fraudes. 

No passado, essas cautelas e normas foram adotadas empiricamente e, de certo modo, de 
acordo com as condições sociais vigentes na época e com o respectivo grau de 
desenvolvimento ciêntífico. 

O aumento da população, e formação de grandes cidades e a própria evolução da malícia 
humana, entre outros fatores, trouxeram para o moderno notário novos problemas, que ele só 
poderá enfrentar adquirindo conhecimentos técnicos especializados. 

A prova da identidade humana passou a ser indispensável, uma vez que se tornou impossível o 
reconhecimento generalizado por "ciência própria". A celeridade dos negócios implicou na 
modificação de várias normas tradicionais, não se discutindo mais a validade dos trabalhos ou 
certidões dactilografadas e cogitando-se, agora, de sua substituição por fotocópias ou outros 
processos mais fiéis de reprodução. A identidade gráfica passou a ser requerida, através dos 
chamados "reconhecimentos de firmas". A colheita de impressões digitais veio substituir as 
antigas "assinaturas em cruz". E assim muitos outros exemplos de uma evolução natural das 
práticas tabelioas poderiam ser enumerados. 

Ora, a simples aceitação de uma carteira de identidade constitui uma operação que só pode 
ser procedida por um técnico. Ela implica na verificação de que o documento não teria sido 
adulterado em pontos substanciais, através de raspagens ou lavagens químicas. Em saber se 
não houve substituição da fotografia, e se a impressão digital nela posta confere com a do seu 
portador. 

A mesma cousa se dá em relação ao reconhecimento da identidade gráfica, sem levar em 
consideração, naturalmente, os abusos atuais, em que esse reconhecimento vem se fazendo 
de 'maneira mais empírica e condenável transformando-se quase num simples meio de 
arrecadação de taxas. 



Em todos os atos notariais, desde a lavratura de uma escritura até a confecção dos respectivos 
traslados, existe e está presente a necessidade dos modernos conhecimentos técnicos, 
mediante os quais se procura resguardar a validade dos documentos, prevenindo, quanto 
possível, a eventualidade de fraudes. 

Na nossa opinião, pois, com especialidade nos grandes centros (uma vez que as falsificações aí 
são frequentes), deveria ser obrigatória a exibição de diploma ou certificado de aprovação em 
cursos oficiais de documentos cópia, nos quais também se ensinam noções fundamentais de 
dactiloscópia, para o exercício das funções de escreventes ou tabeliães. 

Aliás, em São Paulo, há vários anos foi inaugurado, na Escola de Polícia, um curso que logo se 
verificou vir preencher uma lacuna, pois permitiria a preparação técnica dos funcionários dos 
bancos e tabelionatos, além dos agentes fiscais, postais e outros. Infelizmente, o seu título - 
"Curso de grafo-dactiloscópia bancária" - não era muito adequado, e, assim reconhecendo, foi 
oficialmente mudado para "Curso preventivo contra falsificações de documentos". 

Isto quer dizer que nesta Capital, a todos os escreventes e tabeliães, já há mais de dez anos, se 
abriu oportunidade para o seu aperfeiçoamento técnico a fim de melhor se desincumbirem de 
suas funções. 

Com o tempo será inevitável a exigência de diplomas ou certificados de aprovação em cursos 
especializados dessa natureza, para o ingresso nas carreiras de escreventes ou serventuários 
públicos. 

No entanto, se ainda não existe essa exigência, não se pode desconhecer àqueles que já os 
cursaram o direito de exibir o respectivo diploma ou certificado como um honroso título, dos 
mais úteis e indispensáveis ao exercício das funções de serventuário público ou de escrevente 
de cartório. 

Este o meu parecer, salvo melhor juízo. 

São Paulo, 4 de abril de 1951. 

JOSÉ DEL PICCHIA FILHO 


