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Quando tudo progride e se reajusta, processando a humanidade de uma pragmática revisão de 
conceitos e uma sabia readaptação dos processos de vida, certas fórmulas e hábitos resistem 
marginais e arcaizados,  a essa obra generosa de reajustamento. Talvez porque seja de sua 
essência uma certa austera solenidade por conter no seu espirito algo de litúrgico, talvez pela 
força estática do habito, o certo é que a "linguagem tabelioa" mantém-se íntegra, infensa a 
uma remodelação e a uma necessária racionalização. 

É justo que os textos dos vários atos notariais mercê dos imperativos legais e para uma prática 
estandardização, apresentem um aspecto formal mais ou menos unitário. Tudo aconselha a 
manter o mais possível a unidade desses textos uma vez alcançada a sua mais clara e mais 
sucinta redação. Dessa estandardização formal resultam benefícios para todos: para os oficiais, 
para as partes, para os juizes e advogados. 

A redação arbitraria ou bizantina dos atos notariais somente pode trazer perda de tempo e 
obscuridade. O ideal portanto, será a imposição de formulários racionalizados e preparados 
para prever, dentro de sabia lógica expositora, as situações jurídicas as mais variadas. Esses 
formulários necessitariam trazer a chancela da autoridade judiciária para assegurar sua 
validade. 

Tudo, pois, aconselha-se pôr-se mão nesse trabalho. Há no palavreado das escrituras muita 
forma arcaica que precisa ser eliminada quando excrescente ou modernizada quando inatual. 
Expressões meramente decorativas, locuções pleonásticas, cautelosas repetições que em lugar 
de se tornarem elucidativas ampliam inutilmente o texto importando em desperdício de 
tempo, de papel e de trabalho. 

A evolução do mundo mercê da técnica importou numa modificação conceitual de muitos 
institutos jurídicos e a linguagem, que e a substancia verbal que encerra tais conceitos, teve 
que adaptar-se e modernizar-se. 

"A forma importa no fundo". Da clareza e exatidão do plasma verbal decorre a fixação do 
exato nexo jurídico. Não escapa, portanto, a ninguém a importância do texto de um ato 
notarial de cuja estrutura depende a fixação de um fato jurídico criado pela vontade das 
partes. 

O arbítrio individual na revisão dos modelos que a consuetude tem posto em uso pode resultar 
numa disparidade alarmante das varias formulas, criando mais complexidade, quando o ideal 
seria encontrar soluções possivelmente estandardizadas. Para isso, tudo aconselharia uma 
sabia revisão, racionalização, atualização e simplificação dos textos processadas por 



serventuários cultos e práticos, preconizando-se as várias fórmulas assim elaboradas através 
do órgão judiciário que corrige e superintende a classe dos serventuários da justiça. 

Tudo evolve, se torna ágil e pratico num mundo cuja complexidade crescente esta pedindo um 
máximo de racionalização para assegurar a ordem e sincronizar cada atividade ao espirito de 
celeridade que caracteriza a vida hoje. A atividade tabélica, que é das mais nobres e das mais 
importantes, pois é nela que as soluções múltiplas e céleres encontram a forma da sua 
cristalização jurídica de transcendentais efeitos para a vida dos homens em sociedade, não 
pode permanecer extemporânea ou fossilizada dentro da estatística anquilozante dos 
arcaísmos verbais ou de ritos obsoletos. Mais do que qualquer outra atividade, deve ela ser 
um atualizado e ágil reflexo do espirito do seu tempo. 


