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A determinante vinculação existente entre a qualidade das 

instituições jurídicas, a segurança jurídica no âmbito do direito privado e o 

desenvolvimento econômico e social de um país é tema que vem sendo 

constantemente debatido por historiadores, economistas, juristas e pela 

sociedade em geral. 

Cada vez mais se percebe que direito e economia devem 

interagir, na crescente complexidade das relações jurídicas, em sistema de 

colaboração contínua, uma vez que instabilidade jurídica implica em menor 

abertura para investimentos, menor circulação de bens e serviços, menor 

desempenho econômico. 

Diante dessa realidade, “impõe-se como necessário, 

reconstruir o direito, aproveitando a análise econômica, refletindo, nas leis e 

nos contratos, as necessidades da sociedade atual e futura, colaborando para 

o seu desenvolvimento sustentado.” (WALD, In PINHEIRO; SADDI, 2005, XXI). 

No Brasil, uma necessária reconstrução jurídica, de forma a 

servir direta e relevantemente para o desenvolvimento econômico, refere-se à 

atividade pública notarial, por meio da qual o Estado atua diretamente nas 

relações privadas. 

Com suas origens históricas ligadas ao período monárquico as 

funções do tabelião pouco se alteraram desde então, sofrendo mudanças 

significativas, do ponto de vista de sua estrutura, somente após a Constituição 

Federal de 1.988. 

Para o senso comum e para o mercado em geral, a idéia de 

notário sempre esteve ligada à denominação “cartório”, a qual se associa, 

ainda hoje, com a imagem de arcaico, burocrático, paternalista, hereditário, 

ineficiente, com estrutura física ultrapassada, livros empoeirados, péssimo 
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atendimento. 

Ainda que essa idéia, de um modo geral, refletisse a realidade 

do passado, vem sendo desmistificada a cada dia, guiando-se na direção 

oposta, com o aprimoramento técnico e jurídico do notário, ingresso na 

atividade por concurso público, informatização das serventias, implantação de 

programas de qualidade total. 

Para conhecer a nova realidade, deve-se partir da análise da 

natureza jurídica da atividade, a qual é regulada pelo artigo 236 da Constituição 

Federal:  

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são 
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. 

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a 
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e 
de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder 
Judiciário. 

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para 
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e de registro. 

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro 
depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo 
que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de 
provimento ou de remoção, por mais de seis meses. 

 
Ribeiro (2009, p.48) explica que como serviço público, a 

natureza jurídica da atividade vai até o reconhecimento de que o Estado 

mantém a titularidade do poder da fé pública, cujo exercício delega aos 

particulares, assegurando aos usuários sua continuidade, universalidade, 

uniformidade, modicidade e adequação. 

No que se refere à gestão privada, diz o autor que ela começa 

no gerenciamento administrativo, financeiro e de pessoal dos serviços 

delegados, cuja autonomia está expressa no artigo 21 da Lei Federal n. 

8.935/942 e se completa com o exercício pleno e independente para a 

elaboração dos atos, para a própria função notarial, como verdadeira atividade 

jurídica.  

Para o autor, em decorrência do caráter híbrido de sua 

constituição os serviços notariais e registrais não se confundem com nenhuma 
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outra atividade estatal sendo por isso, considerados simplesmente como 

serviços notariais e de registro e não como qualquer outra. (2009, p.48). 

Quanto ao conceito do que seja a função notarial, ressalte-se 

que há pouca regulamentação no Brasil sobre o assunto e, nos dizeres de 

Lima, “[...] praticamente se desconhece a função notarial, apesar de ser 

praticada, com maior ou menor grau de acerto [...]”. (2004, p.323). 

Citando os espanhóis Chico Ortiz e Ramirez Ramirez, o autor 

complementa que as atribuições do notário caracterizam-se por lhe competir o 

controle da legalidade do ato e o poder de dar fé, embora existam outras de 

cunho subjetivo que dizem respeito a aconselhar, assessorar as partes e 

escrever com exatidão os fatos que percebe para dar autenticidade aos 

documentos notariais. 

Explica ainda que segundo os mesmos autores: 

[...] atualmente existem três teorias destinadas a 
estabelecer as características da função notarial: a) Teoria da Fé 
Pública e da Prova – entendendo a função notarial como consistente 
em portar fé em certos atos. b) Teoria da Jurisdição Voluntária – 
entendendo que a função notarial somente é exercida na jurisdição 
voluntária porque existe sem contenda entre as partes, prevenindo 
litígios, realizando a memória de algum fato e constituindo situações 
jurídicas, fonte de exercício de direitos. c) Teoria da Forma Pública – 
a matéria da função notarial é a forma, consistindo em dar valor de 
instrumento público a certos documentos. [...] (2004, p.323) 

 
Souza (2008, p.21) analisando a função de Tabelião pondera: 

[...] O Notário é hoje um agente particular que 
cumpre função pública, ou seja, ele exerce função pública em nome 
do Estado. Ele se interage com a sociedade a qual está arraigado, 
dela recebendo e a ela servindo, dando resposta para a satisfação de 
interesses sociais e escopo à segurança pública. Ele, no exercício de 
suas funções, age como depositário da confiança das partes, isto é, 
depositário dos interesses valiosos delas e, muitas vezes, como 
verdadeiro regulador da vontade das mesmas. [...] 

 
Para Brandelli (2009, p.141):  

[...] a função notarial é, assim, aquela função típica 
exercida pelo notário na consecução dos atos notariais, de forma 
exclusiva. É função típica porque prevista em lei. O notário não pode 
praticar os atos que bem entenda. O âmbito de sua atuação está 
insculpido na lei, mais especificamente na Lei n. 8.935/94, bem como 
na normatização regulamentar a cargo do Poder Judiciário dos 
Estados. [...] 

 
Lima (2004, p.324) pondera ainda, que a função notarial deve 

ser abordada sob duas óticas: uma preventiva de litígios e outra, de valorização 



processual dos documentos notariais, ao promover o controle pré-documental 

da realidade e legalidade dos fatos a ele levados. 

No caráter preventivo o notário tem a função de conselho – 

assessorar as partes com imparcialidade – destinada a promover o equilíbrio 

contratual, evitando documentos notariais leoninos e usurários. 

Já ao fazer o controle pré-documental atua, segundo o mesmo 

autor, em distintos momentos:  

1º ) controle da identidade subjetiva – ao fazer o 

reconhecimento das partes e sua qualificação; 

2º) controle da capacidade – verificar a capacidade e as 

hipóteses de representação e assistência; 

3º) controle da legitimação operativa – se as partes atuam em 

nome próprio ou alheio e os poderes para a prática dos atos pretendidos; 

4º) controle de vontade negocial real – é a verificação da 

vontade do agente e se os acordos estão em conformidade com os requisitos 

legais para produção de seus efeitos; 

5º) controle da realidade objetiva – realizando a descrição 

minuciosa com fins a individualizar o objeto do negócio jurídico; 

6º) controle da legalidade do conteúdo e forma do ato – 

analisando os efeitos pretendidos com o ato a ser realizado. 

Refere o citado autor que, como a atuação imparcial do notário 

leva à equidade, está também realizando uma ação arbitral, pois está 

promovendo, de fato, a conciliação almejada pelo direito.  

Destaca Bortz (2009, p.90): 

[...] A atuação do notário é de fato uma 
intervenção pública nos atos e negócios privados, mas não jungida à 
Administração Pública, até porque, se assim fosse, a liberdade 
individual estaria seriamente comprometida, pois a autonomia da 
vontade restaria, por via oblíqua, subordinada aos interesses do 
Estado. [...] 

 
Ensina Brandelli (2009, p.275) que a instituição notarial é um 

relevante meio de consecução da certeza e segurança jurídicas preventivas e 

de consecução de alguns dos intentos da teoria contratual pós-moderna, como 

o controle da eventual abusividade dos direitos. 

No Brasil, assim como nos países desenvolvidos, a 

propriedade, a construção, o comércio, o crédito, estão representados por 



processos de documentação e registros confiáveis, títulos representativos de 

circulação de riquezas, contratos formalizados, títulos de propriedade como 

instrumentos dos negócios imobiliários, todos representando segurança 

jurídica, todos reclamando a atuação notarial, gerando investimentos e 

crescimento econômico. 

Por essa razão, significativa ampliação da atuação notarial, 

vem se consolidando, inclusive com a necessidade de desjudicialização dos 

conflitos. A idéia de afastar do judiciário as questões de mera administração de 

interesses, desafogá-lo de pretensões de fácil resolução, buscando agentes de 

colaboração foram os motivos para encontrar no notário, o profissional de 

direito ideal para “administrar a justiça” nos casos de inventários, separações e 

divórcios, desde que não haja conflito e quando não envolva interesse de 

incapazes3.  

Além dessa recente inovação legislativa, várias são as 

hipóteses de colaboração do notário com a administração da justiça, o qual 

pode ser muito melhor aproveitado, inclusive no que diz respeito à estrutura 

funcional da qual dispõe, com capacidade jurídica e intelectual necessárias 

para recepção dos atos judiciais, meramente homologatórios da vontade das 

partes. (BORTZ, 2009, p.108). 

Complementa o autor: 

Ganha o Estado, que não precisa dispor de 
grandes recursos para redistribuir a prestação dos serviços. Ganha o 
usuário, que passa a ter uma alternativa com economia de tempo e 
recursos. Ganha a sociedade, com a diminuição de demandas, 
celeridade na solução de graves problemas e aumento do bem estar 
e da circulação da riqueza. Ganha o Poder Público, que passa a 
aproveitar melhor os recursos humanos e materiais que tem à sua 
disposição, e a recolher mais tributos em virtude da produtividade.  
(BORTZ, 2009, p.108). 

 
Argumenta por fim, quanto às vantagens da atuação notarial 

em processos de inventário e usucapião, que um imóvel pode ficar muitos anos 

sem aproveitamento, na pendência da solução de um processo de inventário 

ou usucapião. Desse modo, a propriedade deixa de atender ao seu fim social, e 

os titulares do direito ficam paralisados ou agem na informalidade, sem acesso 

às riquezas, utilidades ou comodidades que o imóvel poderia produzir. Em 

grande escala essa paralisia representa bilhões de reais de prejuízo material, 
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sem contar o desgaste moral causado à população. 

Por outro lado, pondera Poisl (2009, p. 67) que o notariado 

brasileiro perdeu muito de sua importância política no contexto da 

administração pública e, no que se refere à atuação como agente econômico, a 

diminuição de suas atribuições tem ocorrido com regular freqüência. 

Relata o mesmo autor, que quando da criação do Sistema 

Nacional de Habitação, nos idos de 1.966 a lei federal criou a figura da 

escritura pública sem notário, ao conferir efeitos de escritura aos instrumentos 

particulares de constituição de direito real de garantia hipotecária, nos 

financiamentos feitos pelos agentes do Banco Nacional de Habitação – BNH. 

Posteriormente, esse mesmo efeito foi estendido a diversos mecanismos de 

incentivo à aquisição da casa própria. 

Reflete que em conseqüência disso, mutuários sem 

assessoramento jurídico, na ânsia de adquirir a casa própria, assinavam 

qualquer tipo de contrato que lhe fosse apresentado pelo Banco, resultando 

numa enxurrada de ações judiciais. Os contratos eram elaborados pelas 

entidades financeiras interessadas nos negócios e, afastada a incômoda 

fiscalização notarial de seus negócios, desenvolveram-se em poderosas 

instituições que, em muitos casos, apenas alimentavam a especulação 

imobiliária. 

Ainda hoje, cada vez mais surgem legislações afastando a 

necessidade de intervenção do notário para os negócios jurídicos, inclusive na 

nova regulamentação da alienação fiduciária de imóveis, em 2004 que 

dispensou o instrumento público, segundo Poisl, “com a falácia justificadora 

[...]: seria para baratear custos, com a eliminação dos emolumentos notariais”. 

(2009, p.67). Sabe-se, porém, que as entidades financeiras cobram taxas de 

operação, embutidas nos débitos financiados, em valores muito superiores aos 

emolumentos. 

Ao apresentar à população a alternativa de concluir os 

negócios jurídicos sem a necessidade de intervenção do notário, faz o 

legislador com que se desprestigie cada vez mais a sua importância, 

fomentando a informalidade e afastando, do mundo jurídico, a circulação de 

riquezas. 

Nesse compasso, seu exercício profissional passa quase 



despercebido pelo homem comum e, assim, a organização da atividade em si e 

o próprio direito notarial como ramo do Direito, não têm se desenvolvido na 

mesma velocidade e sintonia de suas novas responsabilidades e das 

necessidades do mercado, o que fatalmente acarreta prejuízo à eficiência 

econômica de sua atuação.  

Essa realidade parece estar ligada a dois importantes fatores: 

a) ausência de autonomia e independência institucional do notário e b) 

normatização das práticas notariais de modo diverso e conflitante entre si, em 

cada Estado da Federação, com bases de dados distintas;  

No que diz respeito ao primeiro, a vinculação administrativa 

dos notários ao poder judiciário, segundo Brandelli, se deve à triste tradição 

histórica, decorrente das primeiras leis de organização judiciária, que incluíam 

a todos que, próxima ou remotamente, tinham ingerência nos serviços da 

Justiça. Por essa razão figuravam também nas leis de organização judiciária os 

integrantes do Ministério Público e da advocacia, os quais mais tarde, 

alcançaram autonomia institucional. (2009, p.45). 

Durante muito tempo, inclusive após a Constituição de 1988, 

notários eram considerados como servidores públicos vinculados ao poder 

judiciário e, essa confusão normativa somente se desfez após a edição da Lei 

n. 8.935/1994, regulamentadora do artigo 236 da Constituição Federal e da 

Emenda Constitucional n. 20/1998, que esclareceu, de forma definitiva, acerca 

do regime de previdência a que estavam sujeitos.  

Até então, entendia o Supremo Tribunal Federal que notários 

eram servidores públicos e, portanto, a eles se aplicava a regra da 

aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade4.  

A idéia de autonomia e independência jurídica do notário é 

relativamente recente no ordenamento jurídico e, talvez por essa razão não 

tenha o notário alcançado ainda sua autonomia institucional. 

Em outros países, em que é notório o prestígio do tabelião, 

pela excelência de seus serviços e pela alta qualificação de seus membros, 

não há qualquer vinculação desses ao Poder Judiciário. Ao contrário, contam 

para sua regulamentação, com órgãos próprios, constituídos por seus 
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membros, sob sua rigorosa fiscalização, a exemplo do que, no Brasil, se aplica 

às diversas profissões técnicas, como na advocacia, medicina, engenharia, 

arquitetura, etc., com conselhos profissionais em estrutura federativa, de 

filiação obrigatória. (POISL, 2009, p.72). 

Poisl ressalta que, com a falta de autonomia institucional, perde 

o notário sua voz no reclamo de providências para o melhor exercício na sua 

missão de tutela dos interesses privados. Perde o incentivo que o impulsione 

ao aperfeiçoamento para maior eficiência e qualidade de seus serviços (2009, 

p.66), pois, como constatado por Almeida, citado por Brandelli: “é 

indiscutivelmente humano que, quanto menos estímulo, menos diligência, 

menos presteza” (2009, p. 43).  

Complementa o mesmo autor que a condição atual de 

subordinação do notário, faz com que ele se submeta às normas impostas pela 

autoridade corregedora que, em geral desconhece a procedência de seus 

legítimos pleitos e que o mantém em posição inferior, subalterna, conduzindo à 

falta de apoio do órgão supervisor. 

Com argumento favorável à autonomia institucional, diz que 

não há previsão dessa vinculação pela Constituição Federal, pois o dispositivo 

trata apenas da fiscalização dos atos pelo Poder Judiciário o que, por si só não 

implica na vinculação administrativa e, de qualquer modo, não há qualquer 

óbice que essa fiscalização continue a ser feita pelos juízes, podendo, 

inclusive, ser aperfeiçoada. (POISL, 2009, p.73). 

Ribeiro, em tese que trata da regulação da função pública 

notarial e de registro, ressalta que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou 

diversas matérias relativas a essa atividade, mas afirma que:  

[...] questões relevantes, como a abrangência da 
‘fiscalização’ atribuída ao Judiciário [...] não foram ainda abordadas 
em profundidade, o que é objeto de manifestação expressa de 
integrantes da Suprema Corte quanto à necessidade de seu 
enfrentamento. (2009, p. 44)  

 
O mesmo autor, defendendo a necessidade de regulação 

estatal pelo poder judiciário, observa que esta não impede à auto-regulação, 

deixando implícito que também é favorável à autonomia institucional: 

Esta regulação estatal é imprescindível, e não se 
sujeita a dispensa ou substituição em face da implantação de efetiva 
auto-regulação privada das atividades notariais e de registro. O que 
se apresenta viável e necessário na regulação de tais atividades é um 



acréscimo de regulação, ou seja, a efetiva instituição de organismos 
de auto-regulação que venham acrescer à regulação estatal para 
alcançar situações nas quais podem se apresentar mais eficientes, o 
que resultaria em evidente fortalecimento institucional das notas e 
dos registros. (RIBEIRO, 2009, p.184). 

 
O reconhecimento da autonomia institucional do notário tem, 

portanto, como benefício direto, o incentivo ao estudo do direito notarial, a 

incrementação e pesquisa de suas fontes e objetivos. A concretização desta 

meta, segundo Lima, “está atrelada ao estabelecimento de uma 

regulamentação positiva, semelhante àquela que possuem a Ordem dos 

Advogados e outras organizações congregadoras de profissionais”. (2004, 

p.327) 

Quanto à regulamentação das práticas notariais, a idéia da 

submissão do notário à fiscalização do Poder Judiciário, conduziu a um 

entendimento geral de normatização de suas práticas pelo próprio poder 

fiscalizador. 

Segundo Lima, as disposições sobre o notariado estão 

contidas nas Ordenações Filipinas de 1.603, que simplesmente reproduzem o 

Regimento dos Tabeliães editado em Portugal no ano de 1.305, sobrevivendo 

essa realidade ao período imperial e chegando até nossos dias, tendo sido 

pouco alterada com o advento do Novo Código Civil, excluindo apenas, a 

exigência de “boa letra” para a prática notarial (2004. p.321). 

Por sua vez, o artigo 236 da Constituição Federal5 que 

reconheceu a configuração da atividade como prestação de serviço público por 

agente privado delegou à lei federal a regulamentação da atividade, da 

responsabilidade civil dos agentes delegados bem como da fiscalização pelo 

Poder Judiciário. 

Porém, a edição da Lei n. 8.935/1994, reconhecida como “lei 

dos notários e registradores” incluiu entre os deveres do notário a observância 
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das normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente6 sem indicar quem o 

seja, fazendo referência ao judiciário, por referir-se a “juízo” e sem tratar 

especificamente das práticas. 

Essa deficiência então, foi abraçada pelo Poder Judiciário 

Estadual que, nos limites de sua competência territorial, criou normas 

específicas, mais ou menos abrangentes em cada Estado da Federação e, 

muitas vezes conflitantes entre si. 

Conseqüência disso é a constatação fática de que, para a 

prática de um mesmo ato notarial, escritura de compra e venda, por exemplo, 

diferentes requisitos são exigíveis em cada Estado da Federação. 

Questiona Nascimento: 

E, qual a problemática que passa a se vislumbrar 
diante dessas normatizações diferenciadas das unidades federativas? 
Um verdadeiro amontoado de normas, ora burocráticas e sem 
conteúdo fiscalizatório que justifique sua existência, ora pela falta de 
normatização condizente com determinadas realidades, que acabam 
por inviabilizar diversas atividades de particulares, quando estas são 
instituídas em mais de um Estado da federação. (2009, p.03) 

 
Lima, da mesma forma, aponta que alguns princípios de 

uniformidade das práticas notariais podem ser encontrados no Código Civil, 

porém somente em relação aos testamentos e ao conteúdo essencial das 

escrituras públicas, “porém proliferam regulamentações completamente 

distintas e até conflitantes em todo o País, totalmente apartadas do cunho 

social da função notarial”. (2004, p.322). 

Para esse autor, a criação de uma lei notarial é necessária 

para evitar anacronismos existentes e, com organicidade, estabelecer as 

normas essenciais. Ao contrário de outros países, nada foi feito até agora, 

visando à existência de uma lei notarial. (2004, p.322)  

Ribeiro, no entanto, apresenta uma visão diversa, entendendo 

como inerente ao poder de fiscalização pelo judiciário, a tarefa de regulação da 

atividade notarial, ao dispor que o encargo de fiscalização “pressupõe o 

estabelecimento, o controle, e a verificação do cumprimento de regras, com a 

correspondente aplicação, aos infratores, das penalidades legalmente 

previstas”. (2009, p.138). 
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Porém, concorda com a doutrina notarial acerca de 

necessidade de se estabelecer uma normativa única para a atividade notarial, 

indicando o Conselho Nacional de Justiça como órgão competente para a 

edição desses atos normativos. Tanto lhe compete que, no que diz respeito à 

lei n. 11.441/2007, disciplinadora dos inventários, separações e divórcio 

extrajudiciais, editou Resolução que vem sendo utilizada como parâmetro na 

prática dos referidos atos notariais, de forma idêntica, em todo o País. 7 

Percebe-se, portanto, que os fatores apontados podem ser 

determinantes para a melhoria do desempenho do notário como garantidor da 

segurança jurídica e, por conseqüência, como agente colaborador do 

desenvolvimento econômico. 

Chamar a atenção da comunidade e do Estado, para a função 

notarial; refletir sobre esse tema, pode trazer respostas que se compatibilizem 

com a estrutura atual da atividade notarial, principalmente pelo fato de que está 

o Estado interferindo, por meio dos notários, na atividade econômica, nas 

relações privadas e, a depender de como ele, o Estado, percebe, explora e 

regula essa atuação, serão os resultados concretos no desenvolvimento 

econômico do País.  

 

                                            
7 Resolução n. 35, de 04 abril 2007, disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2927:resolu-no-35-de-24-
de-abril-de-2007-&catid=57:resolucoes&Itemid=512. Acesso em 13.11.2009. 


