
COLÉGIO NOTARIAL 

O NOTÁRIO, SUA FUNÇÃO E A GARANTIA DE SUA VITALICIEDADE 

 

A convenção nasceu com a humanidade. O tabelião nasceu com a escrita. 

A sociedade impõe a imperiosa necessidade da permuta de serviços recíprocos, atos, deveres 
e direitos nas suas diversas manifestações. 

Nas primitivas eras o contrato era meramente nominal e simbólico. 

Nem era possível outro modo por não serem ainda conhecidos os sinais do alfabeto comum. A 
proposta de um e a aceitação de outro eram testemunhadas perante assistentes ou 
transeuntes. A epístola, um ramo, uma pedra lançada, eram modos exteriores de significar 
obrigação. O contrato estava completo. Era precário este sistema. A memória fugaz dos 
homens, as mudanças, a morte nas guerras contínuas, a má fé, tiraram aos contratos a 
estabilidade, um de seus mais caros requisitos. O espírito humano cogitou então de outro 
modo de perpetuar os seus atos. A principio a pintura, por meio das alegorias. Depois, vieram 
as imagens, mais tarde os hieróglifos. Finalmente apareceu o alfabeto, embora com letras 
ainda grosseiras. Poucos, porém, o conheciam e menos ainda o praticavam. 

Os mais investigadores, aqueles a quem a natureza concedeu lúcida penetração, foram os 
primeiros a estudar e conhecer os sinais da escrita incipiente. Formaram uma classe tanto mais 
privilegiada quanto exíguo era o número de seus membros. Os patrícios davam esta tarefa aos 
escravos, de que, por luxo, se faziam acompanhar para colher seus pensamentos, anotar suas 
originalidades e caprichos. Esses constituíram o primitivo tipo do Tabelião. A ele recorriam as 
partes como o único que sabia assinalar. em marcas visíveis, duradouras, a sua vontade e suas 
estipulações. Esses "sabios" traçavam as linhas, ainda misteriosas para quase todos, em uma 
taboa coberta de cêra a que chamavam "tabula, tabalarios". Daí veio o nome de tabelião, 
como o escrivão vem do escrever, o escriturário vem de escriturar. 

Os Hebreus, os Gregos, os Macedonios tinham também os escribas da lei destinados aos atos 
oficiais e os escribas comuns destinados aos atos do povo. As transações, porém, 
multiplicavam-se na proporção do crescimento da população. Os poucos, os raros decifradores 
da escrita tornaram-se insuficientes para receber e retratar todos os contratos. Daí a 
necessidade de auxiliares. Esses auxiliares chamavam-se "notários". A denominação provinha 
das "notas", dos apontamentos abreviados. O nome adaptou-se ao modo porque exerciam 
seus deveres. Atualmente, tabeliães e notários são termos equivalentes. No Brasil, só o Estado 
do Rio Grande do Sul usa a denominação de "notário". 

Primitivamente o tabelionato era uma industria meramente particular, explorada pelos poucos 
a quem era familiar o uso da escrita. Os seus atos não tinham outra autenticidade além da 
confiança pessoal e do selo, isto é, sinal ou sinete particular que o interessado lançava no 
contrato. Depois, o poder público regulamentou o exercício desta profissão, como fez com o 
comércio, o câmbio, a medicina, o procuratório, a locomoção, funções espontâneas e naturais. 
Em Roma, escreviam os tabeliães - "Acta diurna" - e o oficio foi convertido em função pública. 



"Arcadio e Honorio", imperadores romanos, foram os primeiros a converter o oficio de 
tabelião em cargo publico. Tornado apanágio dos homens livres, constituio parte integrante da 
"rnilitia togata" para gozar de todos os privilégios conferidos à classe dos "spectabiles-, 
destinada ao exercício dos mais elevados cargos do império. Na França, Carlos Magno 
reorganizou o notariado, colocando-o ao lado da magistratura. Portugal recebeu o influxo da 
lei romana e com ela a instituição do tabelionato. Segundo autores autorizados, o primeiro 
monumento oficial foi dado por D. Diniz, em Santarém, em 12 e 15 de Janeiro de 1.343. 

Posteriormente, vieram as Ordenações do Reino, sendo que na de 1.603 encontram-se as 
principais disposições referentes ao tabelião, sua obrigação e regimento, L 10-Tits. 78 e 80 e 
respectivos parágrafos. De Portugal passou a lei romana para o nosso direito positivo, já com 
seu caráter oficial e como emanação da autoridade pública. Quanto a índole do ofício e 
respetivas atribuições, a instituição do tabelionato ainda é hoje como rios tempos de nossa 
infância política, salvo algumas modificações. Suas funções tem sido restringidas com a criação 
dos ofícios privativos do registro facultativo dos documentos, pelos dispositivos do Código Civil 
Brasileiro relativos ás procurações, prorrogações de hipotecas, quitações das mesmas, 
procurações de próprio punho, etc.; pelo Código de Processo Civil admitindo instrumentos de 
mandato datilografados para juízo; pela jurisprudência firmada sobre contratos de promessa 
de venda e compra de bens imóveis, feitos por instrumento particular, mau grado tratar-se de 
ônus reais. Não obstante as profundas transformações impostas pela ampulheta inexorável do 
tempo, na sua marcha evolutiva acelerada, ainda são da mais alta importância para a 
sociedade as funções do Tabelião,. 

Depositários de vultuosos interesses, reguladores da vontade das partes contraentes, são eles 
muitas vezes os primeiros Juízes voluntários entre as partes. São considerados testemunhas 
fiéis e irrecusáveis dos atos celebrados perante eles, aos quais dão uma autoridade pública 
distinta da que podem ter, não sómente ás promessas verbais feitas em presença das 
testemunhas, mas ainda aos atos e contratos garantidos por assinaturas particulares. 

O Tabelião é o inestimável antídoto da demanda. Genuíno produto da primitiva civilização, é o 
seguro paládio da família e o mudo penhor do lar doméstico. Confidente de todos os erros, de 
todos os segredos, ele aconselha a justa reparação pelo cumprimento da obrigação, pelo 
pagamento devido, pela restituição, pelo legado. Em todas as nações, mesmo nas épocas mais 
nebulosas, o tabelião tem merecido peculiar distinção do poder público. Em certos países 
davam-lhe até atributo de nobreza. 

Desde a mais longínqua antigüidade, em todos os países civilizados, os princípios fundamentais 
do Direito referentes ao notariado, considerados no aspéto essencial da função e social do 
tabelião, têm caráter universal. São tradicionalmente os mesmos. Ha diversidade apenas, de 
um povo para outro povo, quanto à fôrma estrinseca dos atos notariais e das medidas 
reguladoras do seu exercício, porém, jamais variam quanto a natureza jurídica de sua função, a 
qual estão indissoluvelmente ligados os seus direitos, deveres e prerrogativas (Nuovo Digesto 
Italiano. verbis "Notariato e Archivi 1'Notarili", n. 2-vol. VIII, pag. 1.058. - "Tratado Completo 
de Direito Administrativo Italiano" de Orlando, vol. II - parte 111, n. 55). 

Assim, em todos os tempos e em toda parte, nas nações cultas o tabelião ou notário foi 
considerado um profissional que exerce, em nome próprio, no interesse próprio e sob sua 



exclusiva responsabilidade, função pública, qual a atestar em forma autêntica, com fé pública, 
os atos jurídicos praticados em sua presença; não desempenha ele um verdadeiro e próprio 
emprego público, como órgão do Estado, em nome e responsabilidade deste e por este 
estipendiado. (Orlando citado, pag. 341 a 346). O nosso autorizado Pires Ferrão, no seu "Gata 
do Tabelião" - Rio ele Janeiro - 1870 - pag. 3, afirma: "O Tabelião é uma testemunha autorizada 
e singular que intervém, corno representante da autoridade da lei, nos atos jurídicos das 
partes para portá-los por fé, e assim legalizá-los e validá-los perante a mesma lei". 

Sabido é que na altiva e cavalheiresca Espanha, na França imortal, centro da Civilização, na 
douta Itália dos Mestres do Direito e no velho Portugal das Ordenações do Reino, o notário 
tinha, como ainda tem hoje, uma função publica de alta representação social, sendo um 
verdadeiro conselheiro, chamado a intervir nos conselhos de família com toda a autoridade 
que a sabedoria e a dignidade do cargo lho outorgam, sendo também conceituados 
procuradores e administradores de bens. 

No Brasil, no período colonial, os ofícios de justiça eram conferidos a título de propriedade e 
por isso considerados patrimônio hereditário do respetivo serventuário. Essa anomalia, aliás 
existente na legislação de muitos povos cultos enquanto neles subsistiu o regime da 
monarquia absoluta, foi abolida pela lei de 11 de Outubro de 1827, artigo 1º. Essa mesma lei 
determinava, no entanto, atendendo à natureza peculiar desses ofícios, que de então em 
diante, seriam conferidos por títulos, de "Serventias Vitalícias" ás pessoas que para eles 
tivessem a necessária idoneidade e que as servissem pessoalmente, (art. 2). Esse caráter de 
"serventias vitalícias" peculiar aos referidos ofícios, manteve-se intacto Da legislação pátria no 
regime monárquico, como se vê no Decreto Regulamentar da Consolidação, n. 9.420, de 28 de 
Abril de 1885 (art. 1.º), e no regime republicano, no Decreto Legislativo n. 2389 de 4 de Janeiro 
de 1911 e sucessivamente rias leis de organização judiciária do Distrito Federal e dos Estados. 

O provimento nos referidos ofícios, segundo a legislação vigente, é dado por concurso, como 
serventia vitalícia de certo e determinado ofício, de certa e determinada circunscrição judicial. 
Daí a impossibilidade de remover, contra a sua vontade, os ditos oficiais de um para outro 
ofício. 

Para os tabeliães ou notários, reforça a prerrogativa, que lhes cabe, de permanecerem no 
mesmo e idêntico oficio para que foram nomeados, o direito à "clientela" que lograram 
grangear no exercício de sua função, por sua idoneidade, simpatia, atividade, capacidade e 
principalmente pela confiança que souberam inspirar. A serventia vitalícia de determinado 
cargo ou oficio, é dada, por definição, para que o serventuário a exerça enquanto viver, como 
profissão permanente, com o fim de lucro. Daí, o seu exercício por livre eleição de seus 
clientes, o que permite ao tabelião ou notário aumentar a sua clientela pelo zelo e proficiencia 
com que desempenha a sua delicada missão. E a clientela um valioso elemento patrimonial 
criado e mantido exclusivamente pela sua competência profissional e pelo seu esforço próprio 
e pessoal. 

Para resguardo do exercício independente e imparcial de sua profissão, a lei dá, ao tabelião a 
garantia de vitaliciedade, que, hoje lhes é assegurada pelo artigo 187 da Constituição Federal 
de 1946: "São vitalícios sómente os Magistrados, os Ministros do Tribunal de Contas, os 
títulares de oficio de justiça e os professores catedráticos." Assegurando a garantia (Ia 



vitaliciedade, o legislador constituinte quis assegurar, como conseqüência, as outras duas: a da 
inamovibilidade e a da irredutibilidade dos vencimentos, não precisando entrar em detalhes, 
pois, como ensina RUY BARBOSA, "As Constituições não têm o caráter analítico das 
codificações legislativas. São, corno se sabe, largas sínteses, súmulas de princípios gerais, onde 
por via de regra, só se, encontra o "substractum" - de cada instituição nas suas formas 
dominantes, a estrutura de cada uma, reduzida, as mais das vezes, a uma característica, a uma 
indicação, a um traço". - (Executoriedade das Sentenças do Supremo Tribunal , federal nas 
ações originarias de limites interestaduais, n.º 9). 

Vitaliciedade outra coisa não significa senão atribuir-se, até sentença judiciária em contrário, a 
posse do cargo ao "Magistrado, aos Ministros do Tribunal de Contas, aos titulares de oficial de 
justiça e aos professores catedráticos". Entre os mais conceituados mestres do Direito 
Americano está firmado o princípio de que essas garantias de vitaliciedade e de 
irredutíbilidade de vencimentos, quando consignádas na Constituição não visam beneficiar a 
pessoa do funcionário, mas sim, garantir a liberdade e a independência de ação de que carece 
para bem e com proveito desempenhar as funções de que está investido. O benefício à pessoa 
coloca-se em plano secundário, embora de elevado destaque, por envolver uma garantia 
constitucional. Aliás, não se compreenderia vitaliciedade sem garantia de inamovibilidade e de 
irredutibilidade de vencimentos, pois estas anulariam aquela. 

Pontes de Miranda sustenta que: "a vitaliciedade sem irredutibilidade de vencimentos seria 
garantia falha. Aqui se tiraria parte do que aí se assegurou: a independência econômica, 
elemento de relevo, que muitos reputam o maior, da independência funcional". (Comentários 
à Constituição de 1946, vol. 4-pag. 163). 

O insigne Pedro Léssa, relatando um acórdão do Supremo Tribunal Federal, sentenciou: "a 
garantia da vitaliciedade reside no conceito de que, não podendo em caso algum demitir os 
funcionários vitalícios, senão mediante sentença judicial, não é licito reduzir os vencimentos 
por diminuição destes, ou por tributação ou de qualquer outro modo, desde que a redução 
frustre ou balde a garantia". (Ac. do Sup. Trib. Fed. em 234-21 - Revista Forense - vol. 37-pag. 
355). 

Story, com relação ao direito americano, diz: "Sem esta cláusula (a da irredutibilidade dos 
vencimentos), as outras, como a da inamovibilidade, seriam complétamente negatórias e até 
não passariam de pura zombaria". (Amer. Const. § 1628). 

Como vimos, a lei, a doutrina e a jurisprudência dão ao tabelião a garantia da vitaliciedade 
para que ele possa desassombradamente realizar a sua relevante função social, atendendo, 
alem do interesse imediato, respeitável, do indivíduo, o interesse mediato e muito mais alto da 
sociedade, porque esta, pelos seus órgãos competentes, tem o dever imperioso de respeitar e 
fazer respeitar as prerrogativas do tabelião, prestigiando a sua autoridade, com o que, aliás, o 
Estado se prestigia a si mesmo. 

Se é certo que os Estados têm o direito de organizar como lhes aprouver os serviços públicos, 
não é menos certo que lhes é defeso privar magistrados e titulares de oficio de justiça 
vitalícios, das vantagens que as leis lhe asseguravam no momento em que foram investidos 
dos seus cargos, vantagens que se incorporaram ao seu patrimônio e que devem ser 



garantidas em toda a sua plenitude, em virtude do artigo 187 combinado com o artigo 141-§ 3 
da Constituição Federal Brasileira. 

Todos os preceitos constitucionais têm força imperativa de regras ditadas pela Soberania 
nacional de seus órgãos. 

 


