
 

Representação 

O Colégio Notarial de São Paulo, tendo em vista o interesse geral, apresentou ao Exmo. Sr. 
Desembargador Corregedor Geral da Justiça a representação abaixo, que mereceu o 
provimento que ora publicamos. 

EXMO. SR. DR. JOÃO BAPTISTA LEME DA SILVA, EGRÉGIO DESEMBARGADOR CORREGEDOR 
GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO. 

O COLÉGIO NOTARIAL DE SÃO PAULO, departamento anexo da Associação dos Serventuários 
de Justiça do Estado de São Paulo, por seu Diretor Presidente infra-assinado, vem expor a V. 
Excia. e requerer o seguinte: 

É notório que os Tabeliães de Notas, não só desta Capital, como de quase todas as comarcas 
do Estado, além das obrigações próprias da sua função tabelioa, encarregam-se, por 
solicitação ou aquiescência tácita das partes e para a maior comodidade destas, de por elas, 
satisfazer certas exigências fiscais, extrair certidões e outros documentos, e de promover 
registro, quando necessário, nos cartórios de Registros de Imóveis, das escrituras lavradas em 
suas notas. 

Tais encargos, hoje comuns em quase todos, senão em todos os Tabelionatos do Estado, 
fogem evidentemente ao dever funcional dos notários, à sua função propriamente dita, e até 
hoje vêm sendo praticados sem outro intuito senão o de facilitar às partes, evitando-lhes o 
trabalho, indiscutivelmente árduo, de percorrer várias repartições públicas, cartórios e, 
especialmente, a perda de preciosa parcela de tempo. 

Praticando com tal intuito esses encargos, não entendem os notários que daí possa decorrer 
para si, responsabilidade maior do que a de simples depositários das quantias destinadas ao 
pagamento das despesas e a eles entregues, voluntariamente, pelas partes. 

.No entanto, o venerando acórdão n.º 47.643 da Egrégia Terceira Câmara do Tribunal de 
Justiça, confirmando por votação unânime a respeitável sentença do ilustre Juiz Dr. Edgard de 
Moura Bittencourt, publicado na Revista dos Tribunais, volume n.º 188, fascículo n.º 607, de 
Dezembro de 1950, procura modificar a situação em que se encontram os notários em relação 
àqueles serviços que vêm prestando às partes, além de suas funções propriamente ditas. 

Com efeito, reconhecendo aquela Egrégia Terceira Câmara que "os tabeliães, mesmo quando 
agem fora de suas funções, prestando assistência às partes, diligenciando atos em benefício 
das mesmas, orientando seus passos, etc., são responsáveis pelos atos culposos que praticam" 
- vem determinar, para esses casos, a responsabilidade civil dos notários, sujeitando-os, 
consequentemente, a ressarcir perdas e danos. 

Se, com a prática desses atos fora do limite de suas funções propriamente ditas, prática essa 
admitida pelo venerando acórdão, quer o Egrégio Tribunal que os notários assumam tão 
pesadas responsabilidades, justo e equânime será que possam eles ter os necessários meios 
para a ressalva dessas responsabilidades. 



Assim, em relação aos Cartórios de Registros de Imóveis, seria absolutamente necessário, para 
a garantia daquela ressalva, que os Srs. Oficiais fornecessem aos notários, no ato da entrega, 
um recibo, com data e hora, dos títulos que por estes lhes fossem apresentados. 

Com a devida vênia, afirma que um Provimento dessa Egrégia Corregedoria Geral, contendo a 
determinação acima sugerida, não viria ferir o princípio de que os atos dos Registros Públicos 
estão sujeitos à lei federal, pois que sómente determinaria um norma, evidentemente, da 
alçada de V. Excia. 

Poder-se-ia alegar contra a medida sugerida, que os Oficiais dos Registros de Imóveis são 
obrigados a protocolar, no mesmo dia, todos os títulos que recebem. Mas quem está livre do 
desleixo de um preposto? E nesse caso, sem o recibo, como poderia provar o notário que 
cumprira com zelo a tarefa que lhe fora confiada? E considerando-se a responsabilidade civil 
do notário agora determinada pelo citado e Venerando Acórdão, como ressalvá-la? 

O Provimento acima referido é urna sugestão que a prática indica e que, respeitosamente, é 
oferecida. 

A classe notarial do Estado de São Paulo, ora representada pela sua entidade, requer a V. 
Excia. uma medida que, sem lhe tirar as responsabilidades que não teme assumir, venha, no 
entanto, garantir os seus direitos, muito humanos, de defesa. 

Confiando no alto critério e no reconhecido saber jurídico de V. Excia., espera receber, como 
sempre, o que for de 

JUSTIÇA. 

São Paulo, 10 de março de 1951. 

Francisco Teixeira da Silva Junior 

Uma andorinha só não faz verão. Reflito e o seu bom senso o fará ingressar no nosso quadro 
social. 

Serventuário - A união faz a força. O ditado é velho e a experiência ensinou ser verdadeiro. 
Seja um dos nossos. 

Uma idéia não se deve guardar. Deve-se divulga-la, pois pode beneficiar a coletividade. 
Colabore conosco e dê-nos as suas sugestões para o nosso maior e melhor êxito. 

 


