
Discurso pronunciado pelo Dr. Menotti Del Picchia, 20º Tabelião de notas da Capital, por 
ocasião da visita de cortesia que os Tabeliães de Notas fizeram ao Ex.mo Sr. Desembargador 
João Batista Leme da Silva, D.D. Corregedor Geral da Justiça. 

 

Ex.mo Sr. Desembargador João Batista Leme da Silva, Corregedor Geral. 

Estão em presença do emitente Corregedor os tabeliães de notas de São Paulo. Fieis 
serventuários da justiça. A eles foi conferida uma das mais solenes funções do nosso 
ordenamento jurídico: a de transmudar em nexo legal a vontade das partes; atestar a verdade 
com a imposição da sua chancela; torna viva e operante, no tempo, a intenção de um morto. A 
vida e a morte modulam sua atividade consciente nas notas tabelioas. É nos cartórios que se 
concretiza a maioria dos atos que identificam e dão estrutura à base territorial da nação, 
campo material, cuja discriminação exata e cuja legítima garantia asseguram a ordem dos 
negócios. 

A importância da função implica, pois, numa alta responsabilidade. Esta transcende, no campo 
funcional, a maioria dos misteres, porque envolve interesses de ordem econômica e financeira 
de proporções incomensuráveis. É por isso que um tabelionato tem algo de solene. É por isso 
que um tabelião se reveste de um prestigio quase sacerdotal quando, com a simples imposição 
de sua assinatura opera radicais transações de  

direitos, ou, com a letra de seu próprio punho, faz a póstuma vontade criar irrevogáveis elos 
jurídicos na projeção indeterminada do tempo. 

É o profundo sentido social e quase sagrado da função que, em todos os países, tornou esse 
servidor da justiça homem de prol, conselheiro e orientador da parte, não raro seu confidente 
ou confessor. É por isso que as constituições lhe assegurem a vitaliciedade que se confere aos 
magistrados e se lhes assina pecuniariamente, remuneração honrosa para assegurar-lhe a 
dignidade que sua incorruptibilidade sabe impor. 

No mundo de hoje no qual reboja, resultante da trágica "tabula rasa" de valores éticos, essa 
onda de corrupção e de venalidade que tudo parece arrasar no seu ímpeto de avalanche, 
como pontos de preferência da moral eterna e com nódulos da estrutura social sem os quase 
tudo se desagrega, permanece, íntegra, a incorruptibilidade dos nossos magistrados e dos 
demais, servidores da justiça. V. Excia. é bem um desses altos pontos de referência pela sua 
honradez, pela sua cultura e pela sua dignidade. 

É por isso que confiamos na sua compreensão tão humana a qual valerá para que a tradição 
dos tabeliães  paulistas continue entre nós impoluida, vivendo com aquela decência que 
sempre lhe asseguraram todas as legislações, uma vez que tremendos desajustamentos, 
resultantes de tantas convulsões econômicas, já a atingiram medularmente. Há risco dos 
titulares desses serviços e dos seus esforçados auxiliares, defrontarem-se com preocupantes 
problemas. A boa vontade com que se legisla entre nós certamente quer resolver a situação 
nova, mas nada se poderá fazer com perfeição sem aquela sabia experiência que está na 
sabedoria e na imparcialidade de magistrados de estatura de V. Excia. 



Por tudo isso nos reunimos e viemos aqui. Somos os TABELIÃES de São Paulo. O iminente 
Corregedor avalia melhor que ninguém o que significamos com responsabilidade. Não viemos 
para pedir. Viemos para agradecer. É que nosso glorioso Estado, sua magistratura e tão culta e 
vigilante que está sempre atenta para defender, intransigentemente, os direitos e os 
interesses de todos os que servem a justiça. 

É isso que a classe tinha a dizer, Sr. Desembargador João Batista Leme da Silva: Muito obrigado 
! 


