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Diziamos em nosso artigo anterior, que o notário, além de sua responsabilidade funcional, 
inerente ao desempenho do cargo, tinha pela praxe, outros encargos que importavam, 
igualmente, em responsabilidade. 

Chegamos mesmo a enumerá-los e, entre eles, citamos o de registrar no Registro de Imóveis 
competente, por solicitação ou aquiescência das partes, as escrituras lavradas em suas notas. 
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Longe estávamos de imaginar, que o nosso ponto de vista seria em breve confirmado. 

O último número da Revista dos Tribunais, publica um acordão exatamente sobre a matéria, 
estabelecendo a responsabilidade civil dos notários, mesmo quando agem fora de suas 
funções, mas em decorrência destas. (*) 

O assunto é da maior relevância e sobre ele devemos pensar seriamente. 

Se existe para o notário, além da responsabilidade funcional, aquela que o obriga a responder 
civilmente por atos que pratica em favor exclusivo da parte, justo será que tenha ele os 
necessários meios de ressalvar essa responsabilidade. 

Justamente o caso do encargo de registrar pelas partes as escrituras que lavra, é entre todos, o 
de maior importância. 

Devemos desde logo afirmar que somos absolutamente contrários não só a essa prática, como 
a todas as outras que, por mera questão de praxe e para comodidade pessoal das partes, 
exercem os notários além de suas próprias funções.  

(*) O acordão a que nos referimos vai publicado em outra seção deste Boletim. 

E tudo resulta de não existir em nosso país uma lei reguladora da função notarial, falta essa 
que sujeita os notários, quanto ás suas responsabilidades, a interpretações comuns. 

A Instituição Notarial do Brasil devia, como nos demais países latinos, acompanhar pari-passu 
a evolução do Direito em todas as ramificações e sair, de uma vez por todas, da confusão em 
que vive. 

 O século que vivemos é de progresso e não comporta a indiferença ou o comodismo. Os 
notários brasileiros precisam sair da sonolência em que estão e lutar por uma lei orgânica da 
instituição a que têm a honra de pertencer. 


