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É sempre com prazer que anotamos o aparecimento de livros que venham enriquecer a nossa 
deficiente literatura notarial. 

Esses reparos surgiram com o aparecimento da 2ª edição do livro de Silvio Brantes de Castro e 
com o recebimento do livro "O Tabelião" de Zeferino Ribeiro, serventuário em Porto Alegre. 

Se todos ou a maioria dos nossos colegas resolvessem seguir os exemplos dados por esses 
nossos colegas e de alguns outros teríamos uma notável literatura. 

Possuímos um corpo notarial que honram qualquer país... mas que preferem deixar morrer 
nos arquivos dos seu cartórios os casos interessantes que lhes foram afetos. 

Muita gente pensa que a missão do serventuário é simplesmente concretizar em instrumentos 
públicos a vontade dos seus clientes mas, muita gente, ignora, que a redação do instrumento é 
a ultima parte de um grande trabalho jurídico e notarial. 

De um simples rascunho, fornecido pelas partes, precisam nos notários filiar, os documentos 
que se tornarem necessários à prática do ato pedido, verificar se a vontade das partes não 
contrariam os princípios vigentes de Direito e quais as formalidades que devem praticar para 
que o ato se torne perfeito e acabado. 

Esse trabalho tão insano, confiando pelas partes aos seus tabeliães, que Correia Teles, em seu 
clássico Manual do Tabelião, escreveu que "da ignorância dos tabeliães de notas resultam 
prejuízos de muita omissões nas escrituras, nos testamentos e nos instrumentos". 

Infelizmente esse grande trabalho morro nos arquivos dos cartórios porque ninguém resolvem 
a transmiti-lo em livros ou revistas, aos seus colegas. 

Lendo as revistas notariais da Argentina, México, Canadá, França, Espanha e Bélgica, que nos 
têm chegado, vemos como os nossos colegas, daqueles países, não são egoístas. 

Questões de direito civil e de direito comercial são versados por verdadeiros jurisconsultos 
com a vantagem de se unirem, nesses escritórios, a teoria e a prática. 

Por isso a nossa literatura é pequena e quando recebemos livros, como os acima mencionados, 
não hesitamos em festejar a sua publicação e recomendamos a sua leitura. 

Nesses livros os nossos colegas encontrarão o que há de mais recente em leis e provimentos e 
compulsando-os não precisarão usar o prudente conselho de Correia Teles a não se fiarem se, 
o mais prudente e enviarem as partes a letrado, que lhes façam minuta". 


