
O "TABU" DA ESCRITURA PÚBLICA 

 

Conforme anteriormente aqui já foi divulgado, o deputado Aliomar Balieiro pretende, através 
de projeto de lei por ele apresentado a Câmara Federal, alterar o Código Civil na parte em que 
o mesmo (artigo 134) declara a escritura pública da substância dos atos de constituição e 
transferencia do direitos reais sobre imóveis. Na justificação desse projeto, o ilustre 
congressista, embora reconheça que a norma impugnada e das que tem sobrevivido, no Brasil 
e em outros países cultos, as "transformações vertiginosas" operadas no campo do direito, 
acha que a escritura pública é uma superfetação, uma inutilidade, na grande maioria dos casos 
em que a lei ainda a exige. E alinha contra ela alguns argumentos inclusive o de que o Brasil de 
hoje não se pode comparar ao Portugal antigo, cuja reduzida população era constituída quase 
toda de analfabetos. Alega ainda o autor do projeto, contra vigência do referido artigo 134, 
que a "validade jurídica dos atos de aquisição ou transferencia de direitos sobre imóveis 
resulta da transcrição do titulo no registro público" e que "toda a evolução jurídica se processa 
no sentido da simplificação das formas, pois ä própria difusão do ensino garantiu mais a 
proteção da boa fé do que todos o s ritos sacramentais do direito reinol". E propõe, afinal, que 
prevaleça a exigência da escritura pública, em tais casos, apenas quando no ato tome parte o 
cego surdo-mudo ou analfabeto.  

Diversas razões militam em desfavor da proposição. Em primeiro lugar, ela atenta contra a 
tradição do nosso direito. Claro é que, só por ser tradicional, o preceito combatido não deveria 
permanecer cristalizado, imutável. Como toda regra de direito positivo, essa está sujeita a 
sofrer as modificações impostas pela lei universal da evolução jurídica. E não seria justo que 
apenas por espirito de rotina se mantivesse em vigor uma norma caduca, imprestável ou 
inconciliável com as condições da vida atual. Mas é bem de ver que, no caso do incriminado 
artigo 134 do Código Civil, o caráter de antiguidade, que lhe e apontado, somente dispõe em 
seu favor, pois que, através dos longos anos em que tem tido vigência, o preceito em questão 
há demonstrado a sua utilidade e a sua cada vez mais imperiosa necessidade.  

Por outro lado, o projeto é falho, porque, dispondo de maneira a dispensar a escritura pública 
nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis, de valor superior a 
mil cruzeiros, nada providência quanto á maneira como se deveriam realizar tais contratos, 
nenhuma cautela recomendada para a formação desses atos, deixando-os assim, total 
entregues á simplicidade ou a insegurança das regras comuns atinentes aos atos jurídicos em 
geral, mesmo quando se trate de negócios de grande vulto. 

O ponto, entretanto, em que a sugestão do Sr. Aliomar Balieiro peca mais mortalmente é 
aquela em que afirma a inutilidade atual da escritura pública como elemento essencial a 
formação dos atos a que alude. Hoje mais do que nunca, faz-se premente a necessidade de 
imprimir a maior segurança ás relações de natureza patrimonial. O formalismo segundo 
observa, com razão, Cunha Gonçalves, tende hoje a renascer, "não para complicar os atos 
jurídicos, como na antinguidade, mas sim para os simplificar, sem prejuízo da sua seriedade e 
força jurídica. Com efeito - diz o eminente civilista luso, as formalidades dos contratos, no 
direito moderno, são exigidas por duas ordens de razões. De um lado, é preciso garantir as 
partes a liberdade da expressão das suas vontades, ou impedir a sua precipitação, ou dar-lhes 



a segurança da seriedade e precisão  do ato, ou mesmo dificultar a realização do ato, ou 
proteger os interesses de terceiros, ou o interesse geral; ao mesmo tempo que é indispensável 
certificar as respectivas identidades, Daí a intervenção dura oficial público e de duas ou mais 
testemunhas Doutro lado, o simples acordo de vontades e insuficiente quando os contratos 
são destinados a produzir efeitos de longa duração, tornando-se necessária a sua prova após o 
decurso  de muitos anos, ou quando os contratos podem interessar a terceiros. Assim surgiu a 
exigência dos atos solenes em especial dos atos e contratos celebrados por escritura pública". 
("Tratado de Direito Civil", 1932, vol. IV, pag. 437). 

Não é preciso dizer mais nada, par atestar a infelicidade do projeto Aliomar Balieiro. Mas 
contra ele se pode ainda observar que, uma vez abolida a exigência da escritura pública para a 
prova dos atos de constituição e transmissão de direitos reais imobiliários, os interessados em 
tais negócios desertariam os tabelionatos para entregar-se as mãos de intermediários nem 
sempre habilitados e via de regra pouco escrupulosos, que se encarregariam de prepara as 
escrituras particulares necessárias a realização dos contratos, com enorme aumento de 
despesas e constante insegurança jurídica. O exame dos títulos de aquisição de Bens imóveis, 
confiado a experiência dos notários públicos, bem como a exata observância das normas 
fiscais, de tanto interesse para a fazenda pública, ficariam abandonados a incompetência e á 
desonestidade de alguns poucos leguleios, para cujos bolsos, fatalmente, correria decuplicada 
a importância das custas e demais despesas que os regimentos e as leis do fisco estabelecem 
de modo fixo e invariável. 

Cegos, surdo-mudo e analfabetos passariam a ver, ouvir, falar ler e escrever com a maior 
facilidade na mágica desses atravessadores, a quem a lei faria substitutos dos oficiais públicos 
juramentados. E o pobre sertanejo, de quem o Sr. Aliomar Balieiro parece ter tanta piedade, 
juntaria mais uma desgraça ao rol dos flagelos a, que já vive exposto. 


