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RESUMO 

 

A Ata Notarial, com previsão legal na Lei 8.935/1994, é um instrumento público pelo qual o 

tabelião (ou preposto), a pedido de pessoa interessada, utilizando-se de sua fé pública, pode 

documentar (inclusive com imagens), de forma narrativa, um fato jurídico, situação ou 

circunstância presenciada ou conduzida por ele mesmo. O instrumento da Ata Notarial só 

poderá ser redigido e lavrado por quem é competente, ou seja, pelo Tabelião de Notas, que 

fará uma narrativa fiel de tudo aquilo que verificou mediante seus próprios sentidos, de forma 

imparcial e sem qualquer emissão de juízo de valor, opinião ou conclusão, verificando, por 

certo, a integridade e a veracidade dos fatos. A partir do momento em que a Ata Notarial é 

lavrada, perpetua-se no tempo aquilo presenciado pelo notário, uma vez que é consignada em 

livro próprio na Serventia Notarial. O  interessado, além de solicitar a lavratura da Ata 

Notarial, poderá, com o intuito de certificar qualquer fato, solicitar que diligências sejam 

realizadas pelo Notário, desde que estas sejam  dentro da circunscrição pertencente ao 

cartório. Considerando-se a fé pública do notário, tal instrumento pode ser utilizado como um 

meio de prova, não só na esfera judicial, mas também na administrativa e inclusive 

extrajudicialmente, haja vista que são presumidos como verdadeiros todos os fatos 

presenciados e narrados, considerando-os, portanto, como verdade plena, contribuindo para a 

formação de convicção do Magistrado. Trata-se de um novo e interessante meio de prova, 

pois, a partir da mesma, é possível obter informações e detalhes acerca de fatos, coisas (estado 

e existência) e, ainda situações acerca de pessoas ou coisas. A Ata Notarial ainda é 

instrumento desconhecido pela maioria dos operadores do direito, mesmo se mostrando um 

excelente instrumento na prevenção de litígios futuros e servindo como meio de prova 

baseada nos princípios da fé pública e segurança notarial. É justamente por este 

desconhecimento que o presente trabalho se faz importante, apresentando os temas de maior 

relevância referente à Ata Notarial e apresentando ao leitor uma visão geral sobre este 

instrumento. 

 

Palavras-chave: Ata Notarial. Meio de Prova. Prova Documental. Instrumento Público.  

Registro Público. Direito Notarial. 

  



 

 

ABSTRACT  

 

Notarized Copy (statutory provision under Law 8.935 of 1994) is a public instrument by 

which either notaries or agents may document a legal fact, situation or circumstance, 

including images, witnessed or conducted by itself in a narrative form and at the request of the 

person in interest by using its public faith. Notarized Copy may be only written and executed 

by whoever is cognizant, that is, the notary public who shall accurately narrate all that was 

impartially and free of value judgment, opinion or conclusion, verified upon its own 

meanings, ascertaining the integrity and veracity of facts. Once the notarized copy is drawn 

up, it is perpetuated in time what was witnessed by a notary public since it is recorded in a 

book in the Notary Office. In addition to requesting the drawing up of the Notarized Copy, the 

interested party may request that measures be done by the Notary Public to certify any fact, 

provided that they are within the judicial district to which the notary's office takes part in. 

Considering the public faith of the notary public, such instrument may be used as a means of 

evidence not only in the judicial sphere, but also administrative sphere and even 

extrajudicially since all the witnessed and narrated facts are assumed to be true, therefore, a 

full truth, contributing to the conviction of the Bench. It is a new and interesting means of 

evidence since it is possible to get information from it and details about facts, things (state 

and existence), and even situations on people or things. Notarized Copy is still an unknown 

instrument to most Law operators, even though it is an excellent instrument in the prevention 

of future disputes and serving as a means of evidence based on the principles of public faith 

and notarial security. Because of such unawareness, this paper is important by presenting the 

most relevant topics related to the Notarized Copy and setting forth an overview of this 

instrument to the reader. 

 

Keywords: Notarized Copy. Means of Evidence. Documentary Evidence. Public Instrument. 

Public Records. Notarial Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

O instrumento conhecido como Ata Notarial é atualmente previsto na lei n.º  8.935 de 

1994, conhecida como a lei dos notários e dos registradores. 

Trata-se de um instrumento notarial, cuja doutrina classifica como documento público, 

logo, dotado de fé pública e possuidor de veracidade quanto aos fatos ali narrados. Daí a 

possibilidade da Ata Notarial poder ser configurada como meio de prova. 

Neste documento, o Tabelião (ou preposto), documenta, a partir da solicitação de um 

requerente, um fato jurídico, uma situação ou circunstância presenciada ou conduzida por ele 

mesmo.  

A Ata Notarial, apesar de não ser algo novo em nosso direito, não possui grande 

popularidade no meio jurídico e, foi a partir deste fato que passou a ter a conjectura de tratar 

tal assunto no presente trabalho de conclusão de curso. 

O objetivo geral deste trabalho é trazer os conhecimentos básicos sobre este 

instrumento notarial que, cada dia mais, demonstra sua relevância no mundo jurídico no que 

diz respeito à formação de provas processuais. 

Por ser ainda um instrumento que é pouco abordado no meio jurídico, inclusive pela 

doutrina, buscou-se, de forma clara, apresentar a Ata Notarial em seus aspectos básicos,  

identificando seus elementos, tipos, características e, principalmente, utilização no meio 

processual brasileiro e nos atos cotidianos. 

Procura-se, por outro lado, como objetivo específico deste trabalho, demonstrar como 

a Ata Notarial se aplica  no meio processual e os motivos pelo qual vem se apresentando uma 

ferramenta jurídica importante aos profissionais do direito. Além disso, este trabalho 

pretende, de forma sucinta, apresentar ao leitor um pouco sobre a estrutura dos registros 

públicos em nosso país. 

Utilizou-se para a produção da pesquisa uma abordagem qualitativa aproximando-se 

do objeto de pesquisa. Com relação ao método, foi utilizada a abordagem dialética e científica 

hipotético-dedutivo partindo-se de um raciocínio de afirmações que inicialmente eram 

somente hipóteses sobre o objeto Ata Notarial para, posteriormente, serem estas verificadas a 

partir de leituras de obras que tratavam sobre o assunto. 

Desenvolveu-se este trabalho de conclusão de curso por meio da análise de material 

bibliográfico sobre o tema, buscando através de vários autores, explorar o tema de forma 

ampla, embasando o mesmo com diversos aspectos doutrinários e legislativos.  
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Desta forma, cabe a nós apresentarmos a estrutura do presente trabalho. 

O primeiro capítulo apresentará ao leitor os serviços denominados Registros Públicos, 

que nada mais são do que os serviços prestados pelos cartórios extrajudiciais. 

O segundo capítulo mostrará ao leitor uma visão geral acerca dos cartórios 

extrajudiciais existentes no Brasil, explicando sua divisão e, principalmente, as atividades 

desenvolvidas por cada tipo de cartório. Busca-se com este capítulo apresentar ao leitor os 

serviços cartorários existentes e que são desconhecidos por grande parte da população. 

O capítulo três é dedicado exclusivamente a um tipo de serventia extrajudicial: o 

tabelionato de notas. Como a lavratura da Ata Notarial é de competência exclusiva do 

Tabelião de Notas, dedica-se um capítulo para detalhar melhor a respectiva Serventia, seu 

responsável, bem como demonstrar os principais aspectos funcionais presentes na atividade. 

Os capítulos quatro e cinco apresentam duas características presentes na atividade 

notarial e que precisam ser explicadas ao leitor para que este possa entender os motivos que 

tornam a Ata Notarial meio seguro de prova: os princípios notariais e a fé pública notarial. 

Estas duas características fazem com que a Ata Notarial tenha validade jurídica e daí a 

importância de trazermos neste trabalho os assuntos em capítulos próprios. 

O sexto capítulo deste trabalho dá início à apresentação do instituto da Ata Notarial, 

apresentando as características, conceitos, histórico e demais temas importantes para o leitor 

conhecer melhor a ferramenta, como também as classificações, elementos, limites, eficácia e 

benefícios. 

A partir do capítulo sete passamos a tratar sobre o tema de provas no sistema 

processual brasileiro, apresentando, de início, uma breve exposição sobre a teoria geral da 

prova. 

O capítulo oitavo destina-se a apresentar o instituo da Ata Notarial como meio de 

prova processual, sendo demonstrado dentro deste cenário seu valor como prova e o 

tratamento legislativo e doutrinário acerca do tema. 

Já no capítulo seguinte, são apresentados ao leitor os diversos meios de provas 

presentes no direito processual brasileiro e, junto com esta exposição, aproveita-se para 

demonstrar o uso da Ata Notarial nestes meios de prova. Aproveitamos também para mostrar 

ao leitor no décimo capítulo os fatos quotidianos em que a Ata Notarial tem utilização, 

aproveitando assim, para demonstrar o quanto este instituto pode ter atuação prática. 

No capítulo onze do trabalho, pretende-se demonstrar a importância da utilização da 

Ata Notarial nos meios processuais penal, cível e trabalhista. São apresentados casos práticos, 

de utilização do instrumento no dia-a-dia forense, demonstrando que o instrumento não pode 
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ser considerado letra morta de lei, mas pelo contrário, tem atuação marcante e útil no meio 

processual. 

O capítulo doze destina-se a apresentar como a Ata Notarial é tratada no novo código 

de processo civil, em vigor desde 18 de março de 2016. O capítulo foi inserido neste trabalho 

como conseqüência do novo tratamento dado à Ata Notarial pelo novo código, tornando-a 

meio típico de prova, com menção específico ao instrumento notarial. 

Já no final do trabalho, um último capítulo é apresentado ao leitor para trazer o que os 

doutrinadores acreditam ser o futuro da Ata Notarial, apresentando, inclusive, dados 

quantitativos referentes ao uso da Ata Notarial, fornecidos pelo Colégio Notarial do Brasil. 

E, por fim, depois de todos os capítulos, as conclusões sobre todo o estudo e pesquisa 

pertinentes ao tema são apresentadas, demonstrando o resultado final sobre a admissibilidade 

deste instrumento notarial como prova, seus possíveis benefícios, bem como seu valor perante 

o judiciário brasileiro. 

Apresentado o tema, vamos dar início à exposição desta desconhecida ferramenta: a 

Ata Notarial! 
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1 OS REGISTROS PÚBLICOS E OS TABELIONATOS 

 

Existem atos e negócios que por serem dotados de importância e formalidade, 

precisam se tornar públicos, havendo maior controle no que diz respeito à legalidade e até 

mesmo à conservação dos mesmos.  

A publicidade de tais atos e negócios acaba por garantir a eficácia, autenticidade e 

segurança jurídica dos mesmos. Neste sentido, registrar “[...] um ato ou negócio significa 

prevenir-se contra questionamentos inconvenientes e lesivos a direitos conquistados, bem 

como contra efetivos danos a esses direitos.”1 

O Registro Público, como veremos de maneira detalhada neste trabalho ao abordamos 

o tema da fé pública, é um serviço público inerente ao Estado, porém, é delegado ao particular 

(serviço público delegado) quando o ente público exerce a denominada ‘administração 

pública descentralizada’. 

A criação de diversos tipos de Registros Públicos se deu com o crescimento da 

população e a necessidade desta de ter seus direitos garantidos e se prevenir de problemas 

futuros. Além disso, considerou-se para a criação de tais Registros, o aumento no número e na 

complexidade dos negócios. 

Quanto à finalidade dos Registros Públicos temos que estes “[...] têm por escopo 

desempenhar, de forma essencial, na condição à qual foram jungidos, isto é, de serviços de 

organização técnica e administrativa dos direitos a que concernem, a publicidade dos atos jurídicos 

mais importantes previstos nas leis civis e mercantis.”.2 

Entre estes registros públicos3 estão aqueles prestados pelos cartórios extrajudiciais 

que, na linguagem popular, é mais conhecido simplesmente por “cartório”4. Além disso, há 

                                                           
1 LEÃO, Carlos Renato de Oliveira C.. Conheça um pouco da importância do registro público na vida do 
cidadão. Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil. Disponível em: < 
www.irtdpjbrasil.com.br/.../Registro%20Publico%20x%20Cidadania.pdf>. Acesso em: 08  mai. 2016. 
 
2  RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 2014, 
p.10. 
 
3 Duas podem ser as espécies dos registros públicos de acordo com a forma em que são executadas. Podem ser: 
(1) prestados diretamente pelo Estado e; (2) prestados em caráter privado quando o Estado delega tal atividade a 
um particular. Os registros públicos notariais e registrais encontram-se classificados no segundo grupo. 
 
4 A denominação ‘cartórios’, ainda que usualmente utilizada, não é a melhor forma de nomearmos as Serventias 
Extrajudiciais. Sobe este assunto temos a seguinte lição de Manoela Moreira: “Após a publicação da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, os “Cartórios”, atualmente denominados “Serventias ou Ofícios 
Extrajudiciais”, são os locais onde funcionam os Serviços Notariais (Tabelionatos) e de Registro (Ofícios de 
Registro).”. (MOREIRA, Manoela. Tudo sobre os disputados concursos para cartório. 20 julho 2015. CERS 
Cursos Online. Disponível em: <https://www.cers.com.br/noticias-e-blogs/noticia/tudo-sobre-os-disputados-
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Serventias que não são propriamente para registros públicos, mas que prestam serviços 

notariais, tais serventias são denominadas de Tabelionatos. 

Tanto as atividades desempenhadas por Oficiais como as desempenhadas por 

Tabeliães estão incluídas como atividades desempenhadas dentro dos Registros Públicos. 

Hoje no Brasil os registros públicos são disciplinados por lei própria, a Lei nº 6.015 de 

31 de dezembro de 19735 sendo que, conforme artigo primeiro, todos os “serviços 

concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, 

segurança e eficácia dos atos jurídicos” acabaram sendo submetidos ao regime desta Lei.  

  

                                                                                                                                                                                     

concursos-para-cartorio;jsessionid=n3PoD2-vlWXujJ2n3bL3cErY.sp-tucson-prod-11>. Acesso em 09 mai. 
2016). 
 
5 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm>. Acesso em: 
08 mai. 2016. 
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2 A ATIVIDADE CARTORÁRIA NO BRASIL 

 

2.1 VISÃO GERAL 

 

Pensando no leitor que tem por meio deste trabalho o seu primeiro contato com os 

assuntos referentes às atividades cartorárias, nada mais didático e honesto que, neste primeiro 

momento, façamos uma breve exposição acerca dos diversos tipos de “cartórios” existentes 

em nosso País, assim como suas principais atribuições e características. Não cabe aqui 

esgotarmos este tema, tendo em vista que ele é amplo e com detalhes intrínsecos a cada 

especialidade, mas sim, apresentar uma visão geral da estrutura cartorária a você leitor. 

As unidades (serventias ou serviços), ou ainda, como popularmente são chamados, os 

“cartórios”, onde  serão exercidas as funções públicas dos notários e registradores são criadas 

por meio de lei6. E, de acordo com as atividades ali desenvolvidas, essas unidades constituirão 

“organizações técnicas e administrativas especificadas, quer pela natureza da função (serviço 

de notas, serviço de registro de imóveis, etc.), quer pelo território onde são exercidos os atos 

que lhes competem.”7. 

As atividades referentes a cada Serventia somente serão delegadas aos aprovados em 

concurso público de provas e títulos, conforme veremos oportunamente neste trabalho. 

O artigo 5º da Lei dos Notários e Registradores8 traz o rol dos titulares dos serviços 

notariais e registrais. São eles:  

 

Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os: 
 
I - tabeliães de notas; 
II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos; 
III - tabeliães de protesto de títulos; 
IV - oficiais de registro de imóveis; 
V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas; 
VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; 
VII - oficiais de registro de distribuição. 

                                                           
6 Ainda, como nos ensina Luiz Guilherme Loureiro, aplicando-se o princípio da correlatividade de formas, a 
Serventia seria extinta também somente por lei. 
 
7 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
8 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
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O quadro seguinte nos mostra de maneira bem didática os serviços notariais, suas 

respectivas especialidades e seus responsáveis: 

 

Especialidade 
/ 

Denominação 

Tipo de 
Cartório 

 
Responsável pelo 

cartório 
 

Principais atividades 

Ofício de 
Registro 
Civil das 
Pessoas 
Naturais 

Ofício Oficial Registrador 

Registro dos atos relativos à vida 
das pessoas: registro de nascimento, 
óbito, casamento e união estável,  
reconhecimento de filho, 
emancipação, interdição, ausência, 
opção de nacionalidade etc. 
 

Ofício de 
Registro 
Civil de 
Pessoas 

Jurídicas 

Ofício Oficial Registrador 

Realiza o registro das pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos, bem como das 
sociedades e  empresas individuais 
de responsabilidade limitada com 
finalidade destinada a áreas 
específicas (científica, literária, 
artística) ou que tenham o exercício 
da profissão intelectual;  
Também faz o registro da matrícula 
dos veículos de comunicação e 
pode realizar outros serviços como 
SMS ou  e-mail registrado,  termo 
de aceite on-line, contratos e 
documentos eletrônicos, remessa 
legal etc. 

Ofício de 
Registro de 

Imóveis 
Ofício Oficial Registrador 

 
Irá registrar todos os atos e 
documentos referentes ao imóvel de 
sua área de competência, podendo 
estes  atos serem diversos, tais 
como: hipoteca, cessão de direitos, 
adjudicação, alienação fiduciária 
em garantia, arrematação, escrituras 
públicas de compra e venda, doação 
e outros. 
Pode realizar, ainda, retificação e 
atualização de dados referentes ao 
imóvel ou seus proprietários, 
expedição de certidões de 
propriedade e situação de imóveis, 
bloqueio de matrícula etc. 
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Ofício de 
Registro de 
Distribuição 

Ofício Oficial Registrador 

Trata de toda a recepção e 
encaminhamento de documentos 
aos Oficiais de Registro de Títulos 
e Documentos e de Pessoas 
Jurídicas. 

Ofício de 
Registro de 

Títulos e 
Documentos 

Ofício Oficial Registrador 

 
Faz o registro de documentos em 
geral, inclusive eletrônicos, visando 
a conservação dos mesmos e 
constituição de prova de possíveis 
obrigações convencionais previstas 
nos documentos. 
Realiza também os atos de 
expedição de notificações 
extrajudiciais; 
 

Tabelionato 
de Notas 

Tabelionato 

Notário ou 
Tabelião de Notas 

e Tabelião de 
Protestos 

Responsável pela lavratura de atas 
notariais, testamentos, divórcio e 
separação consensual, inventário 
extrajudicial e outros atos; bem 
como  reconhecimentos de firmas, 
autenticações de cópias, escrituras e 
procurações públicas. 
 

Tabelionato 
de Protestos 
de Títulos 

Tabelionato 

Notário ou 
Tabelião de Notas 

e Tabelião de 
Protestos 

Realiza o ato de protesto,  no qual 
se faz prova acerca do 
inadimplemento e descumprimento 
de obrigação constante em cheques, 
contratos, duplicatas, sentença 
judicial, nota promissória, ou 
quaisquer outros títulos e  
documentos de dívida. 
Também poderá realizar o 
cancelamento do protesto, emitir 
certidões do protesto, bem como 
fornecer informações às partes 
(credor e devedor). 

Registro 
Marítimo 

Ofício / 
Tabelionato 

Tabelião / Oficial 
de Registro 

 
Serventia destinada à lavratura de 
todos os atos, contratos e 
instrumentos de embarcações. 

 

 

Quadro 1 - Estrutura dos cartórios e principais funções. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de informações coletadas do sítio eletrônico Cartório SP, site oficial 
dos Cartórios do Estado de São Paulo e de reportagem de Manoela Moreira publicada também 
eletronicamente. 
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2.1.1 Cartório de registro de contratos marítimos 

 

Trata-se de um cartório desconhecido por boa parte das pessoas. 

Tem-se sobre este cartório que os “titulares dos serviços de contratos marítimos são 

tabeliães e registradores, posto que lavram os atos, contratos e instrumentos, relativos a 

transações de embarcações a que as partes queiram ou devam dar forma legal de escritura 

pública, e registram tais documentos [...].”9. 

Serão atribuições (competências) dos tabeliães e oficiais de registro de contratos 

marítimos, elencadas  no artigo 10 da lei dos cartórios (Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 

1994): 

 

— lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a 
que as partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública; 
— registrar os documentos da mesma natureza; 
— reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo; 
— expedir traslados e certidões.10 

 

2.1.2 Cartório de distribuição 

 

Trata-se da Serventia cuja função é a distribuição equitativa de serviços cartoriais, 

entre outros atos complementares à função.  

Seria semelhante ao serviço executado nas varas judiciais ao realizarem a distribuição 

dos processos protocolados. 

Prevê  o artigo 13 da LNR que compete a este tipo de cartório:  I - quando previamente 

exigida, proceder à distribuição equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os 

atos praticados; em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços 

competentes; II - efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência; III - expedir 

certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. 

 

 

 

                                                           
9 SOUZA, Eduardo Pacheco Ribeiro de. JACOMINO, Sérgio (Coord.). Noções fundamentais de direito 
registral e notarial. São Paulo: Saraiva, 2011. Série direito registral e notarial. 
 
10 LOUREIRO FILHO, Lair da Silva; LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. Notas e 
registros públicos. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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2.1.3 Cartório de registro civil de pessoas naturais 

 

É a Serventia que irá exercer os registros referentes às pessoas naturais: nascimento 

(filiação, adoção etc.), estado civil (casamento, conversões das uniões estáveis em casamento, 

separação, divórcio etc.), óbito (sentenças declaratórias de ausência e morte presumida), 

aspectos referentes à capacidade (emancipação, tutela, interdição etc.), entre outros.  

Para Ceneviva, esse tipo de registro 

 

Fixa, de modo inapagável, os fatos relevantes da vida humana, cuja conservação em 
assentos públicos interessa à Nação, ao indivíduo e a todos os terceiros. Seu 
interesse reside na importância mesma de tais fatos e, outrossim, na sua repercussão 
na existência do cidadão: ele é maior ou menor, capaz ou incapaz, interdito, 
emancipado, solteiro ou casado, filho, pai. É todo um conjunto de condições a influir 
sobre sua capacidade e sobre as relações de família, de parentesco e com terceiros. 11 

 

As atribuições do Registro Civil encontram-se legisladas tanto em nosso Código 

Civil12 (artigos 9º e 10):  

 

Art. 9º Serão registrados em registro público: 
I - os nascimentos, casamentos e óbitos; 
II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; 
III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 
IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. 
 
Art. 10. Far-se-á averbação em registro público: 
I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a 
separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal; 
II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação; 
III - dos atos judiciais ou extrajudiciais de adoção. (Revogado pela Lei nº 12.010, de 
2009) 

  

Como também na lei dos Registros Públicos13 (artigo 29, caput e parágrafo primeiro): 

 

TÍTULO II 
Do Registro de Pessoas Naturais 
 
CAPÍTULO I 

                                                           
11 CENEVIVA, Walter. Lei dos registros públicos comentada. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 136. 
 
12 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016, grifos nossos. 
 
13 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm>. Acesso em: 08 
mai. 2016. 
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Disposições Gerais 
 
Art. 29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais: 
I - os nascimentos;       (Regulamento)        (Regulamento) 
II - os casamentos;        (Regulamento)       (Regulamento) 
III - os óbitos;       (Regulamento)        (Regulamento) 
IV - as emancipações; 
V - as interdições; 
VI - as sentenças declaratórias de ausência; 
VII - as opções de nacionalidade; 
VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. 
 
§ 1º Serão averbados: 
a) as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o 
restabelecimento da sociedade conjugal; 
b) as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do 
casamento e as que declararem a filiação legítima; 
c) os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos 
anteriormente; 
d) os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos; 
e) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem; 
f) as alterações ou abreviaturas de nomes. 

 

É assegurada, constitucionalmente, a gratuidade do assento de nascimento e da 

certidão de óbito (conforme artigo 5º, LXXVI14). 

Tem-se ainda que o que está lavrado no Registro Civil passa a ser meio de prova 

referente ao estado e situação jurídica da pessoa.  

 

2.1.4 Cartório de registro civil de pessoas jurídicas 

 

As pessoas jurídicas terão seus atos constitutivos (estatutos) e suas alterações 

registrados e arquivados em registro específico: 

 

O Registro Civil das Pessoas Jurídicas recepciona desde o ato constitutivo até o da 
extinção das associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e dos 
partidos políticos (art. 44, CC/02).15 

 

A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado só se dá com a inscrição do 

ato constitutivo (estatuto) desta pessoa jurídica no respectivo registro, qual seja, o Registro 

                                                           
14 Artigo 5º [...] LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:  a) o registro civil de 
nascimento; b) a certidão de óbito; (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 28 abr. 
2016). 
 
15 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 2014, 
pp. 108-109. 
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Civil de Pessoas Jurídicas da circunscrição territorial da sede da pessoa jurídica. É o que 

prevê o nosso Código Civil brasileiro16, que determina também o que deverá constar no 

respectivo registro (artigo 46): 

 

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando 
houver; 
II - o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores; 
III - o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e 
extrajudicialmente; 
IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo; 
V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais; 
VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse 
caso. 

 

Também disciplinado na lei dos Registros Públicos, o Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas possui como objetos de inscrição: “Art. 114. [...] I - os contratos, os atos 

constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, 

científicas ou literárias, bem como o das fundações e das associações de utilidade pública; II - 

as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais, salvo as 

anônimas. III - os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 

9.096, de 1995)17. 

Temos também que as normas de serviço estipuladas pela Corregedoria de Justiça do 

Estado de São Paulo determinam atribuições dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, como: 

 

a) registrar os atos constitutivos, contratos sociais e estatutos das sociedades 
simples; das associações; das organizações religiosas; das fundações de direito 
privado; das empresas individuais de responsabilidade limitada, de natureza simples; 
e, dos sindicatos. 3  
b) registrar as sociedades simples revestidas das formas empresárias, conforme 
estabelecido no Código Civil, com exceção das sociedades anônimas e das 
sociedades em comandita por ações.  
c) matricular jornais, revistas e demais publicações periódicas, oficinas impressoras, 
empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, 
comentários, debates e entrevistas, e as empresas que tenham por objeto o 
agenciamento de notícias.  

                                                           
16 Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo 
no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 
averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016). 
 
17 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm>. Acesso em: 
08 mai. 2016. 
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d) averbar, nas respectivas inscrições e matrículas, todas as alterações 
supervenientes.  
e) fornecer certidões dos atos arquivados e dos que praticarem em razão do ofício.  
f) registrar e autenticar livros das pessoas jurídicas registradas, exigindo a 
apresentação do livro anterior, observando-se sua rigorosa sequência numérica, com 
a comprovação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da utilização de suas 
páginas, bem como uma cópia reprográfica do termo de encerramento para arquivo 
no Serviço.18 

 

Toda mudança que a pessoa jurídica sofrer, ao longo de sua existência, será objeto de 

averbação em seu respectivo registro. 

 

2.1.5 Cartório de títulos e documentos 

 

O Cartório de Títulos e Documentos tem como função o registro (seja ele obrigatório 

ou facultativo) de documento (sejam eles públicos ou particulares; escritos ou não19).   

O registro dos documentos neste cartório tem como fim a conservação e prova de sua 

existência ou da obrigação, bem como a possibilidade de fixação da data dos contratos.  

Como apresentado nas Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais do Estado de 

São Paulo20, tal registro “é o serviço de organização técnica e administrativa que tem por 

finalidade assegurar a autenticidade, segurança, publicidade e eficácia dos atos e negócios 

jurídicos, constituindo ou declarando direitos e obrigações, para prova de sua existência e 

data, além da conservação perpétua de seu conteúdo.”. 

Ainda sobre esses conceitos (que acaba por constituir a base da atividade registrária), 

cabe apresentarmos a explicação sobre os mesmos, advinda da doutrina: 

 

Em poucas palavras autenticidade é a qualidade de legítimo, verdadeiro, que se 
atribui a um título ou documento através do seu registro. É sobretudo a qualidade de 
real do direito que surge deste. A autenticidade advém da combinação dos atributos 
da certeza e da veracidade. 

                                                           
18 BRASIL.  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Normas 
de Serviço Cartórios Extrajudiciais – Tomo II. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/NormasExtrajudicial.aspx>. Acesso em 07 mai. 2016. 
 
19 Como nos ensina Marcelo Guimarães Rodrigues, imagens, expressões sonoras, reproduções digitalizadas de 
qualquer documento, cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial e outros podem também serem 
objetos de registro. (RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São 
Paulo: Atlas, 2014, p.113). 
 
20 BRASIL, op.cit. 
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Por segurança entende-se a oferta de que o direito que advém do registro só poderá 
ser alterado por via legislativa. Nenhuma outra forma pode oferecer ameaça, pois o 
registro garante a segurança do direito. 
Já eficácia é a aptidão de se produzir efeitos na esfera jurídica, consequência da fé 
pública do registrador e tabelião. As certidões emitidas pelos registradores e notários 
têm a mesma força probante que os originais (art. 217 do Código Civil). 
Por fim, a publicidade é o que permite que terceiros através do acesso ao conteúdo 
dos registros afastem a clandestinidade dos documentos.21 

 

O registro de títulos e documentos terá princípios específicos em sua atividade: 

conservatório ou da conservação; autenticidade de data; valor probante de original; 

prioridade; e, competência residual.22 

Podemos citar como exemplo de obrigatoriedade de registro de documento a 

determinação presente no Código Civil, em seu artigo 22123: quando submete o registro de 

instrumento particular no Registro de Títulos e Documentos para que este possua efeito.  

Quanto à previsão deste Registro na Lei nº 6.015/197324, temos o seguinte: 

 

TÍTULO IV 
Do Registro de Títulos e Documentos 
CAPÍTULO I 
Das Atribuições 
 
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição: 
(Renumerado do art. 128 pela Lei nº 6.216, de 1975). 
        I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de 
qualquer valor; 
        II - do penhor comum sobre coisas móveis; 
        III - da caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual 
ou municipal, ou de Bolsa ao portador; 
        IV - do contrato de penhor de animais, não compreendido nas disposições do 
art. 10 da Lei nº 492, de 30-8-1934; 
        V - do contrato de parceria agrícola ou pecuária; 
        VI - do mandado judicial de renovação do contrato de arrendamento para sua 
vigência, quer entre as partes contratantes, quer em face de terceiros (art. 19, § 2º do 
Decreto nº 24.150, de 20-4-1934); 
        VII - facultativo, de quaisquer documentos, para sua conservação. 

                                                           
21 PEDROSO Regina; LAMANAUSKAS, Milton Fernando. Direito notarial e registral atual. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. 
 
22 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 112. 
 
23 Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e 
administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem 
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (BRASIL. Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016). 
 
24 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm>. Acesso em: 
08 mai. 2016. 



28 

 

Parágrafo único. Caberá ao Registro de Títulos e Documentos a realização de 
quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício. 
 
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir 
efeitos em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei nº 6.216, de 1975). 
        1º) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, 
I, nº 3; 
        2º) os documentos decorrentes de depósitos, ou de cauções feitos em garantia 
de cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos 
instrumentos; 
        3º) as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for 
a natureza do compromisso por elas abonado; 
        4º) os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições; 
        5º) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou 
não, qualquer que seja a forma de que se revistam, os de alienação ou de promessas 
de venda referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária; 
        6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das 
respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer 
instância, juízo ou tribunal; 
        7º) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem 
como o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam; 
        8º) os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, 
sem trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e 
mesas de renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior. 
        9º) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de 
dação em pagamento. 

 

Por fim, quanto ao Registro de Títulos e Documentos, há ainda a possibilidade de, 

mediante requerimento da parte interessada, este registro promover a chamada notificação 

extrajudicial25 de pessoas constantes no documento. Tal notificação será realizada pelo próprio 

Oficial da Serventia ou por auxiliares indicados por ele. 

 

2.1.6 Cartório de protestos de títulos 

 

É através desta Serventia que se faz, de forma legal, o registro referente ao não 

pagamento de um título ou outro documento de dívida.  

                                                           
25 Art. 160. O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou da averbação os 
demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que lhes 
sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros Municípios, as notificações necessárias. 
Por esse processo, também, poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida a 
intervenção judicial. (Renumerado do art. 161 pela Lei nº 6.216, de 1975). 
        § 1º Os certificados de notificação ou da entrega de registros serão lavrados nas colunas das anotações, no 
livro competente, à margem dos respectivos registros. 
        § 2º O serviço das notificações e demais diligências poderá ser realizado por escreventes designados pelo 
oficial e autorizados pelo Juiz competente. (BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os 
registros públicos, e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm>. Acesso em: 08 mai. 2016). 
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Quanto ao conceito de ‘protesto’, Ceneviva nos ensina que este é “a manifestação do 

credor contra a omissão do devedor, sendo elemento de prova — imprescindível em certas 

circunstâncias — de que a obrigação não foi cumprida na forma e no prazo previstos pelo 

título, assegurando, ainda e no âmbito das relações cambiárias, direito contra eventuais 

avalistas e de regresso contra o endossante e o sacador do título.” 26. 

O protesto será o meio pelo qual o devedor será inserido no cadastro de inadimplentes 

(mais conhecido pelos cadastros do SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos e SPC - 

Serviço de Proteção ao Crédito). 

Quanto ao registro de protesto temos que: 

  

Os serviços de distribuição e protesto de títulos e outros documentos de dívida 
competem privativamente aos oficiais distribuidores e tabeliães de protesto de títulos 
e estão sujeitos ao regime jurídico estabelecido nas Leis Federais 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, e 9.492, de 10 de setembro de 1997. 
Os títulos e outros documentos de dívida poderão ser levados a protesto para prova e 
publicidade da inadimplência, assegurada a autenticidade e segurança do ato; para 
fixação do termo inicial dos encargos, quando não houver prazo assinado; para 
interromper o prazo de prescrição e para fins falimentares.27 

 

Quanto às atividades privativas do Tabelião de Protesto de Títulos28 podemos elencar 

as seguintes: 

 
[...] na tutela dos interesses públicos e privados:  
a) protocolizar os títulos e outros documentos de dívida;  
b) intimar os devedores dos títulos e outros documentos de dívida para aceitá-los, 
devolvê-los ou pagá-los;  
c) acolher a devolução ou o aceite e receber o pagamento do título e outros 
documentos de dívida, dando quitação;  
d) lavrar e registrar o protesto;  
e) acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante;  

                                                           
26 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p.100. 
 
27 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 112. 
 
28 As competências também estão previstas na lei dos cartórios (lei nº 8.935), em seu artigo 11:   I - protocolar de 
imediato os documentos de dívida, para prova do descumprimento da obrigação; II - intimar os devedores dos 
títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los, sob pena de protesto; III - receber o pagamento dos títulos 
protocolizados, dando quitação; IV - lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob 
outra forma de documentação; V - acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante; VI - 
averbar: a) o cancelamento do protesto; b) as alterações necessárias para atualização dos registros efetuados; VII 
- expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. (BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 
de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e 
de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. 
Acesso em: 28 abr. 2016). 
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f) proceder às averbações do cancelamento do protesto e das alterações necessárias 
para atualização dos registros efetuados;  
g) prestar informações e expedir certidões dos atos e documentos que constem de 
seus registros e papéis.29 
 

2.1.7 Cartório de registro de imóveis 

 

O registro referente à propriedade, bem como todos os contratos e alterações 

relacionados ao imóvel, são realizados no Registro de Imóveis. Neste Registro não teremos  

somente a matrícula (ato inaugural) no registro de imóveis, mas também farão presentes os 

atos de registros e as averbações atinentes ao imóvel. 

A função básica do Registro de Imóveis, segundo Ceneviva30, é “constituir o 

repositório fiel da propriedade imóvel e dos negócios jurídicos a ela referentes.”. Temos, 

portanto, um vasto rol de atividades31 desempenhadas por este tipo de Registro, de acordo 

com o artigo 167 da Lei de Registros Públicos. 

Destaca-se ainda que alguns princípios são próprios da atividade do Registro de 

Imóveis como nos ensina Marcelo Guimarães Rodrigues32. 

 

2.1.8 Cartório de notas 

 

O Tabelionato de Notas, vulgarmente chamado de ‘cartório de notas’ será competente 

para a lavratura de escrituras, procurações públicas, testamentos e atas notariais. 

Nesta Serventia também será possível realizar outros atos,  tais como reconhecimentos 

de firma e autenticações.  

Como é de competência do Tabelião de Notas a lavratura das Atas Notarias, objeto 

deste trabalho, vamos nos debruçar melhor neste assunto, mostrando maiores detalhes sobre a 

atuação desta Serventia no próximo capítulo.  
                                                           
29 BRASIL.  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Normas 
de Serviço Cartórios Extrajudiciais – Tomo II. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/NormasExtrajudicial.aspx>. Acesso em 07 mai. 2016. 
 
30 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 424. 
 
31 A competência do Registro de Imóveis é apresentada na lei dos registros públicos (L. 6.015/73). 
 
32 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, pp.  127-128. 
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3 O TABELIONATO DE NOTAS E A FIGURA DO TABELIÃO 

 

A necessidade de se documentar os atos e as manifestações de vontade de maneira 

geral, bem como os contratos realizados entre os particulares não é recente. Desde o início tal  

necessidade de registro era acompanhada pela busca de segurança na prática dos atos e 

conservação dos instrumentos e isso nos explica a importância de termos as Serventias 

notariais atualmente. 

Brandelli nos ensina que a história do notariado se confunde com a história do direito 

e com a história da sociedade, e, para o autor, seria inclusive a própria origem da função 

notarial que modelaria a Ata Notarial: 

 

[...] a função notarial surgiu eminentemente redatora, longe da complexidade 
jurídica que a caracteriza hodiernamente. O notário, ou melhor, o antecessor remoto 
do notário, captava fatos e redigia instrumentos a fim de perpetuar tais fatos no 
tempo, com caráter probatório. Esta atividade, que é a origem da função notarial, é, 
ao mesmo tempo, o protótipo da Ata Notarial. Daí poder-se afirmar que a origem da 
Ata Notarial é tão antiga quanto a origem da própria atividade notarial. 
Após, evoluiu a Ata Notarial, tornando-se um ato notarial específico, distinto dos 
demais atos notariais, destinado a constituir prova dos fatos verificados e narrados 
pelo Tabelião.33 

 

3.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 

 

Realizando uma célere busca pelo desenvolvimento histórico da sociedade, Leonardo 

Brandelli encontra a atuação do notário já em algumas civilizações antigas: os escribas na 

civilização egípcia e hebraica, que anotavam as atividades privadas e redigiam os atos 

jurídicos dos monarcas; os mnemons na Grécia, que lavravam os atos e contratos particulares; 

e, em Roma, existiam quatro tipos de oficiais, os notarii, os argentarii, os tabularri e os 

tabelliones, cada um com seus respectivos encargos sendo que, para o autor34, os tabelliones 

seriam os precursores da atividade notarial dos dias de hoje, uma vez que estes eram os 

“encarregados de lavrar, a pedido das partes, os contratos, testamentos e convênios entre 

particulares.”, sendo ainda presente em sua função a atividade de conselho para as partes e 

conservação de documentos.  

                                                           
33 BRANDELLI, Leonardo. Atas Notariais. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial. Porto Alegre: 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 41. 
 
34 Idem. Teoria geral do direito notorial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p.29. 
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Citando as lições do professor e jurista João Mendes de Almeida Junior, Brandeli35 

nos ensina que a atividade notarial somente ganhou status de profissão regulamentada a partir 

do imperador Justiniano e Leão I, no século VI.  

Já no século XII, na Itália, outro grande marco histórico ocorreu com a profissão, 

quando a Universidade de Bolonha ao instituir um curso especial para a arte notarial, inseriu 

“uma base científica para o notariado”36.  

O Notário inicialmente era considerado apenas como um documentador que tinha a  

única função de redigir aquilo que lhe era passado ou o que presenciava. Esta visão funcional  

estava presente principalmente na época do liberalismo, onde somente a vontade das partes 

era absoluta. 

Com o passar do tempo, principalmente após o surgimento do Estado Social37 e com o 

natural desenvolvimento da sociedade e o aumento no grau de importância e complexidade 

das relações sociais e negociais, a atividade do notário passou a ganhar amplitude e 

importância apresentando-se cada vez mais necessária nos atos cotidianos.  

É assim que nos descreve Marcelo Rodrigues38 acerca da evolução da atividade 

notarial: 

 

[...] em seus primórdios, a função notarial se restringia à atribuição de redigir 
documentos. O notário ou aquele que lhe fazia as vezes apenas narrava aquilo que 
por ele era presenciado – a negociação entabulada pelos particulares –, a pedido das 
partes interessadas, com os propósitos de documentar e preservar o fato ou negócio 
ao longo do tempo, com valor de prova. Portanto, a qualificação do negócio passava 
ao largo da atribuição do notário, que se limitava a observar, relatar e documentar o 
ocorrido. 

                                                           
35 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notorial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, pp. 
30-33. 
 
36 Ibidem, p. 33. 
  
37 [...] com o surgimento do Estado Social, notadamente após as duas grandes guerras mundiais, a nova 
concepção jurídica moldada desde então permitiu, e até mesmo passou a estimular, a intervenção do Estado na 
esfera negocial privada com os propósitos de coibir e adequar os atos abusivos praticados sob o manto da 
suposta equivalência formal das partes contratantes, até ali reinantes, de modo a proteger os hipossuficientes e 
vulneráveis, seja nos aspectos social e econômico, seja ainda do ponto de vista técnico, isso com a motivação de 
permitir o crescimento econômico sustentável e garantir o bem social comum. 
 Nessa quadra, o notário avulta em importância, qualificado como profissional do direito com 
independência no exercício de suas atribuições, não mais restritas à mera tarefa documental. De certo, pois 
assumiu também outras importantes responsabilidades, a exemplo da prerrogativa de qualificar juridicamente a 
vontade das partes e exercer a polícia jurídica preventiva e acautelatória dos negócios jurídicos na órbita privada. 
(RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 2014, 
p. 253). 
 
38 Ibidem, p. 252. 
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Em seu processo evolutivo, a atividade notarial, no decorrer dos tempos e em razão 
do natural desenvolvimento social, com exigências cada vez mais complexas, 
cresceu em importância, credenciando o notário como profissional mais respeitado 
e, sobretudo, atribuindo-lhe maiores responsabilidades. 
Dado que, se num primeiro momento, suas narrativas limitavam-se a registrar o 
negócio com o intuito de valer como prova ou início dela, com o passar do tempo 
foram assumindo feição certificante, na medida em que o senso comum e o costume 
assim passaram a considerá-las, o que resultou no surgimento do atributo de fé 
pública incorporado a tais narrativas documentais, com presunção relativa de 
veracidade, destruída somente mediante a produção de prova em contrário. 

 

No que concerne ao início da atividade notarial em nosso país, esta recebeu grande 

influência portuguesa, afinal, não podemos esquecer que no tempo do Brasil colônia a 

legislação vigente era a do direito português, ou seja, as ordenações e desta forma, eram as 

ordenações que regulamentavam o notariado aqui no Brasil. É o que nos explica José Flávio 

Bueno Fischer e Karin Regina Rick Rosa: 

 

Com a colonização portuguesa, a legislação expressa nas Ordenações foi totalmente  
importada e imposta em nosso país, vigendo formalmente até a declaração da  
Independência em 1822. Portanto, [...] temos que as regras de direito notarial em 
nosso país tem sua origem na  legislação portuguesa em sua totalidade. [...] mesmo 
após a promulgação do Código Civil Brasileiro, em 1917 as normas das Ordenações 
Filipinas relativas à matéria testamentária, por exemplo, ainda se faziam presentes. 
Fernando H. Mendes de Almeida esclarece que durante o período do Brasil Reino as 
Ordenações Filipinas vigeram em boa parte e a par da legislação local. Por esta 
razão, explica, é que as leis orgânicas começaram a regular eficientemente a 
atividade notarial.   
[...] em termos de legislação notarial no âmbito nacional, a questão é problemática, 
tendo sido, inclusive objeto de comentário por Eduardo Ponde. O autor refere a  
dificuldade dos notários brasileiros para obter uma legislação de nível nacional.  
[...] A partir de 1988 a função notarial passou a ser prevista na Constituição da 
República Federativa do Brasil e em 1995 foi finalmente publicada legislação 
federal regulamentando a atividade dos notários e  registradores, a Lei 9.835/94. No 
que diz respeito à Ata Notarial, há previsão da mesma na legislação federal, mas 
antes dela, a legislação estadual do Rio Grande do Sul já havia regulamentado a 
matéria.39  

 

E, segundo Narciso Orlandi Neto40, até hoje pouca coisa mudou quanto ao conteúdo 

da atividade notarial. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe mudanças significativas para os serviços 

notariais e registrais, inclusive desvinculando tais serviços da estrutura do Poder Judiciário41. 

                                                           
39 FISCHER, José Flávio Bueno; ROSA, Karin Regina Rick. Ata notarial e as novas tecnologias. In: 
BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial.  Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. 
Fabris, 2004, pp. 213-214. 
 
40 NETO, Narciso Orlandi. In: DIP, Ricardo (org.) et al. Introdução ao Direito Notarial e Registral. Porto 
Alegre: Editora safe, 2004. 
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3.2 O NOTÁRIO OU TABELIÃO DE NOTAS 

 

O profissional conhecido como Notário ou Tabelião de Notas (sinônimos42) é aquele a 

quem o Estado designa as atividades notariais ou, conforme a própria lei dos cartórios 

conceitua43, os serviços de “organização técnica e administrativa destinados a garantir a 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.”.  

A lei dos cartórios44 trata do termo em seu artigo 3º: “[...] Notário, ou tabelião, e 

oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é 

delegado o exercício da atividade notarial e de registro.”. 

Já segundo a doutrina, o termo seria originário do latim notarius, que “corresponde na 

técnica jurídica à designação de oficial público, àqueles que têm a arte de escrever em seus 

livros de notas no estilo e na forma legal, os atos jurídicos e contratos ali levados pelas partes. 

É também, a denominação dada ao Tabelião de Notas.”.45  

Também função do notário, além de autenticar fatos, formalizar, de forma jurídica, a 

vontade das partes “intervindo nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram 

dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos 

adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo.”46. 

A atuação do Notário, como profissional do direito capaz de exercer a função de 

aconselhamento das partes, dá ao Registro de Notas uma grande importância e utilidade, 

principalmente pelo fato de garantir segurança e eficácia nos atos praticados pelo profissional.  

                                                                                                                                                                                     
41 RÊGO, Paulo Roberto de Carvalho. Registros públicos e notas: natureza jurídica do vínculo laboral de 
prepostos e responsabilidade de notários e registradores. Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil, 2004. 
 
42 “[...] salvo se a lei de organização judiciária estadual distinguir as duas carreiras, atribuíndo o exercício 
respectivo a profissionais diversos, para cada uma delas.” (CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos 
registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 88). 
 
43 Artigo primeiro da lei nº 8.935 de 18 de novembro de 1994, lei esta que regulamenta o artigo 236 da 
Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 06 mai. 2016. 
 
44 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
 
45 PEDROTTI, Irineu Antônio; CÉSAR, José Maria de Almeida. Serviços Notariais e de registro. São Paulo: 
Universitária de Direito, 1996, p. 2. 
 
46 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
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Neste sentido, Marcelo Guimarães Rodrigues: 

 

[...] a intervenção de um profissional do direito altamente preparado, especializado, 
imparcial e dotado de fé pública credencia o documento, qualificando-o pelo poder 
certificante em juízo e fora dele, pois, entre outros atributos, faz prova plena sobre 
os direitos e deveres voluntariamente assumidos pelas partes interessadas, como 
igualmente atesta, em primeiro momento, a existência da manifestação de vontade, e 
mais, indo além, na medida em que assegura sua emissão livre de vícios, por aqueles 
que, verdadeiramente, são quem se apresentam ser. E a fé pública cria presunção 
relativa de veracidade, deslocando o ônus da prova na conta daquele que pretende 
derrubá-la. 47 

 

Inclusive, este mesmo autor48 aponta  que a segurança e a eficácia dos atos praticados 

pelo Notário são obtidas graças a alguns aspectos caracterizadores da intervenção da função 

notarial.  

Entre estes aspectos estão: o assessoramento jurídico especializado e imparcial; a 

certeza das relações privadas mediante segura identificação das partes contratantes; a correta 

qualificação jurídica das vontades livremente manifestadas; o resguardo do hipossuficiente na 

relação jurídica de direito material; a atuação jurídica preventiva capaz de eliminar ou, pelo 

menos, reduzir a possibilidade de haver futuras demandas judiciais; o poder certificante 

derivado da fé pública do notário, que dispensa a produção de outras provas, em juízo ou fora 

dele; e, por fim, a responsabilidade civil do notário e seus prepostos pelos prejuízos causados 

às partes decorrentes de falha na prestação do serviço. 

 

3.2.1 Agentes públicos 

 

As atividades denominadas notariais e de registro são funções públicas não  

executadas diretamente pelo Estado, mas sim, por particulares49 (notários e registradores) por 

meio de delegação (de acordo com o artigo 236 da Constituição Federal).  

                                                           
47 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 220 
 
48 Ibidem. 
 
49 A respeito desta natureza jurídica da atividade exercida pelos notários e registradores, Guilherme Luiz 
Loureiro apresenta em sua obra “Registros Públicos - Teoria e Prática”, parte do voto proferido pelo Ministro 
Carlos Britto, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.602, onde, de forma pacífica, ficou 
esclarecido que os notários e registradores configuram-se como particulares em atividade colaborada com o 
poder público. Cabe, aqui, também trazermos este trecho do julgado mencionado: “I – serviços notariais e de 
registro são atividades próprias do Poder Público, pela clara razão de que, se não fossem, nenhum sentido 
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Tais profissionais do direito irão exercer esta função pública delegada pelo Estado, 

desenvolvendo as atividades em caráter privado, não integrando a estrutura funcional do 

Estado50.  

Porém, ainda que a atividade Notarial seja exercida de forma particular, não se pode 

desassociá-la da administração pública e, por isso mesmo que não há total autonomia de 

vontade no exercício da atividade Notarial, muito menos uma falta de controle e fiscalização. 

Nota-se, ainda, que deve haver observância dos princípios da administração pública 

por parte dos profissionais desta categoria. 

Os Notários são classificados, adentrando um pouco na seara do direito administrativo,  

como agentes públicos51, tendo em vista que são particulares prestando serviços ao Estado.  

                                                                                                                                                                                     

haveria para a remissão que a Lei Maior expressamente faz ao instituto da delegação a pessoas privadas. É dizer: 
atividades de senhorio público, por certo, porém obrigatoriamente exercidas em caráter privado (CF, art. 
236, caput). Não facultativamente como se dá, agora sim, com a prestação dos serviços públicos, desde que a 
opção pela via privada (que é uma via indireta) se dê por força de lei de cada pessoa federada que titularize tais 
serviços; 
(...) 
III – a delegação que lhes timbra a funcionalidade não se traduz, por nenhuma forma, em cláusulas contratuais. 
Ao revés, exprime-se em estatuições unilateralmente ditadas pelo Estado, valendo-se este de comandos 
veiculados por leis e respectivos atos regulamentares. Mais ainda, trata-se de delegação que somente pode recair 
sobre pessoa natural, e não sobre uma ‘empresa’ ou pessoa mercantil, visto que de empresa ou pessoa mercantil 
é que versa a Magna Carta Federal em tema de concessão ou permissão de serviço público; 
(...) 
IV – enfim, as atividades notariais e de registro não se inscrevem no âmbito das remuneráveis por ‘tarifa’ ou 
‘preço público’, mas no círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos, jungidos estes a normas 
gerais que se editam por lei necessariamente federal. Características de todo destoantes, repise-se, daquelas que 
são inerentes ao regime dos serviços públicos. 
(...) 
Se o exercício dos cargos públicos efetivos é remunerado diretamente pelos cofres do Estado, o exercício das 
atividades notariais e de registro é pago pelas pessoas naturais ou pelas pessoas coletivas que deles se utilizam; 
se ao conjunto dos titulares de cargo efetivo se aplica um estatuto ou regime jurídicofuncional comum, ditado 
por lei de cada qual das pessoas federadas a que o servidor se vincule, o que recai sobre cada um dos titulares de 
serventia extrajudicial é um ato unilateral de delegação de atividades, expedidos de conformidade com a lei 
específica de cada Estado-Membro ou do Distrito Federal, respeitadas as normas gerais que se veiculem por lei 
da União acerca dos registros públicos e da fixação dos sobreditos emolumentos (inciso XXV do art. 22 e 
parágrafos 1.º e 2.º do art. 236 da Carta de Outubro, um pouco mais acima transcritos); se as pessoas investidas 
em cargo público efetivo se estabilizam no serviço do Estado, vencido com êxito o que se denomina ‘estágio 
probatório’, e ainda são aquinhoadas com aposentadoria do tipo estatuário, pensão igualmente estatutária para os 
seus dependentes econômicos, possibilidade de greve, direito à sindicalização do tipo profissional (não da 
espécie econômica) e mais uma cláusula constitucional de irredutibilidade de ganhos incorporáveis aos 
respectivos vencimentos ou subsídios, nada disso é extensível aos titulares de serventia extraforense, jungidos 
que ficam os notários aos termos de uma delegação administrativa que passa ao largo do estatuto jurídico de 
cada qual dos conjuntos de servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Enfim, as 
marcantes diferenciações pululam a partir do próprio texto da Magna Carta Federal, permitindo-nos a serena 
enunciação de que as atividades notariais e de registro nem se traduzem em serviços públicos nem tampouco em 
cargos públicos efetivos”. 
 
50 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
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Sobre esta classificação, temos o seguinte: 

 

Conceito de extensão mais restrita, também empregado na doutrina, é a de agente 
público, designativo de todos aqueles que, servidores públicos ou não, estão 
legalmente intitulados a exercer, em nível decisório, uma parcela ou aspecto do 
poder público, investidos de competências especificamente definidas pela ordem 
jurídica positiva. 
[...] 
Esta categoria, de agentes públicos, se subdivide em duas subcategorias: os agentes 
políticos, que têm investidura em cargos eletivos, vitalícios, efetivos ou em 
comissão, de assento e definição constitucional, e os agentes administrativos, que 
são todos os demais intitulados por lei, a exercer uma parcela do poder estatal por 
outras formas de investidura, permanente ou temporária. (MOREIRA NETO, Diogo 
de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte 
especial. 16. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). 
 
Os notários e registradores são agentes públicos, mas não são considerados 
funcionários públicos em sentido estrito. São particulares em colaboração com a 
Administração, pessoas alheias ao aparelho estatal, mas que compõem uma terceira 
categoria de agentes públicos, ao lado dos agentes políticos e dos funcionários 
públicos.52 

 

Os tabeliães e registradores não devem, portanto, serem considerados ou confundidos 

com funcionários (servidores) públicos53, muito menos serem considerados como membros do 

Poder Judiciário. Não devem também ser confundidos com o concessionário ou 

permissionário, vez que o exercício da atividade notarial e registral “é repassado pelo Estado 

ao particular por meio do instituto da delegação (e não da concessão ou permissão, que têm 

natureza contratual).”54.  

Por não serem os notários e os registradores integrantes da estrutura do Estado, sua 

atuação não é remunerada pelos cofres públicos, mas sim, pelos particulares. 

                                                                                                                                                                                     
51 Para Hely Lopes Meirelles, seriam agentes delegados: particulares contratados pela Administração, que agem 
em nome próprio, executando as atribuições para as quais foram contratados, sob a permanente fiscalização do 
poder delegante. 
 
52 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014, grifo nosso. 
 
53 Luiz Guilherme Loureiro, mencionando decisão do Supremo Tribunal Federal, nos ensina que “nos termos do 
art. 40, § 1.º, II, da Constituição, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/1998, somente são considerados 
funcionários públicos os ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além das respectivas autarquias e fundações. Os serviços de registros públicos, cartorários e 
notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público. Destarte, os notários e registradores, 
embora desempenhem atividade estatal, não são titulares de cargos públicos efetivos. Não são servidores 
públicos, não estando submetidos à aposentadoria compulsória imposta no dispositivo constitucional supracitado 
(ADI 2.602/MG).”. 
 
54 LOUREIRO, op. cit.  
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Para Marcelo Guimarães Rodrigues, o “notário latino [que inclui o notariado 

brasileiro] é um profissional livre do Direito [exerce em caráter privado e com independência 

suas atividades] que exerce uma função pública [pública porque é delegada pelo Estado], 

sendo, portanto, ao mesmo tempo, um profissional liberal e um oficial público.”55. Tal função 

pública, para o autor, seria exercida pelos atos  certificadores ou autenticadores. 

Ainda como última observação, temos que para fins do direito penal, os notários e os 

registradores serão sim considerados como funcionários públicos em sentido amplo. 

 

3.3 REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO, INCOMPATIBILIDADES, 
PERDA E EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO 

 

Como veremos também neste trabalho, ao tratarmos do princípio do ‘exercício privado 

da delegação’ e da ‘democratização no ingresso’56, o ingresso na atividade notarial ocorrerá 

unicamente por meio de concurso público de provas e títulos. Somente com a aprovação em 

concurso que será conferido a respectiva outorga da delegação. 

O exercício da atividade notarial, além da aprovação em concurso público específico, 

também depende de certos requisitos, que se encontram listados no artigo 14 da LNR57, in 

verbis: 

 

TÍTULO II 
Das Normas Comuns 
CAPÍTULO I 
Do Ingresso na Atividade Notarial e de Registro 
 
        Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro 
depende dos seguintes requisitos: 
        I - habilitação em concurso público de provas e títulos; 
        II - nacionalidade brasileira; 
        III - capacidade civil; 
        IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
        V - diploma de bacharel em direito; 
        VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.  

 
                                                           
55 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 2014, 
p. 222. 
 
56 Cf. Item 4.2.1 “Princípio do exercício privado da delegação e da democratização no ingresso: artigo 236, caput 
e parágrafo 3º, da Constituição Federal”, apresentado no presente trabalho. 
 
57 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
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Desta forma, ao candidato aprovado em concurso público de ‘Outorga de Delegações’ 

e que atender todos os requisitos determinados em lei (acima mencionados), será outorgado 

um título de natureza personalíssima, sendo que a partir deste título que estará autorizado a 

exercer suas atividades. 

É somente a partir do começo do exercício da atividade notarial que se dará o início da 

fiscalização de tais atividades pelo Estado, através do Poder Judiciário. 

Com relação às incompatibilidades, o exercício da atividade notarial não será 

compatível com a da advocacia ou, ainda, com o exercício de qualquer cargo, emprego ou 

função pública.  

No caso de ser agente público aposentado, haverá o “direito a continuar a receber sua 

aposentadoria de forma cumulativa com os emolumentos devidos pelo exercício da função 

delegada de notário ou registrador.”58. 

Por fim, resta-nos esclarecer que há a possibilidade de perda e extinção da delegação 

por parte dos notários e registradores. As hipóteses para tanto encontram previsão legislativa  

(artigos 35 e 39 da Lei 8.935/1994), quais sejam: sentença judicial transitada em julgado; 

decisão decorrente de processo administrativo, assegurada ampla defesa; morte ou invalidez;  

renúncia; e, por fim, aposentadoria facultativa. 

A extinção da delegação não implicará na extinção da Serventia, devendo ser aberto 

concurso para que haja provimento do cargo, no prazo de seis meses59. 

 

3.4 A ATIVIDADE DO NOTÁRIO 

 

A atividade exercida pelo notário não é uma atividade administrativa material, mas 

sim, atividade jurídica. 

A lei dos notários e dos registradores apresenta em dois artigos (6º e 7º) as atribuições 

dos Notários: 

 

Art. 6º Aos notários compete: 
 
I - formalizar juridicamente a vontade das partes; 

                                                           
58 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
59 Ibidem. 
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II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar 
forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos 
adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo; 
III - autenticar fatos. 
 
Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 
I - lavrar escrituras e procurações, públicas; 
II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 
III - lavrar atas notariais; 
IV - reconhecer firmas; 
V - autenticar cópias. 
 
Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e 
diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o 
que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato.60 

 

São, portanto, atividades típicas do Tabelião61: 

 

� receber ou indagar a vontade das partes; 

� prestar assessoria imparcial às partes como profissional do direito e conceber 

forma jurídica à vontade por elas voluntariamente manifestadas; 

� autorizar e redigir o escrito que se converterá em instrumento público, 

observados os requisitos legais, dando-lhe forma pública, credibilidade e 

certeza jurídica quanto aos direitos nele contidos; 

� exercer a presidência e a polícia jurídica dos atos praticados em razão do seu 

ofício; 

� conservar o instrumento autorizado;  

� expedir cópias do instrumento. 

 

O notário não deixa de exercer uma função jurídica, haja vista que possui como 

principal atividade a de aconselhamento62 das partes como um verdadeiro assessor destas.  

                                                           
60 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
 
61 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 273. 
 
62 “Como profissional jurídico imparcial, o notário não interfere na vontade das partes, mas apenas capta a 
vontade exteriorizada em sua presença, dando-lhe forma jurídica, isto é, garantindo a observância dos requisitos 
legais e, consequentemente, a validade e eficácia do ato ou negócio jurídico que a consubstancia. 
Embora não possa interferir na vontade das partes, ele tem o dever de aconselhar, de emprestar seu 
conhecimento jurídico para tornar efetiva e válida a finalidade visada pelos contratantes, agindo, portanto, 
também como consultor e não como mero redator de instrumentos ou documentos. Pode ainda realizar todas as 
gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais [...].” (LOUREIRO, Luiz 
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A assessoria deve ocorrer antes do ato de vontade dos solicitantes ser lavrado, pois é 

justamente nesta assessoria que o Notário deverá informar às partes acerca da possibilidade de 

se realizar o ato ou o negócio jurídico desejado (além do esclarecimento sobre as advertências 

e consequências que se fizerem necessárias), bem como escolher a melhor e mais adequada 

forma jurídica para a prática da vontade das partes. 

Cinco atividades podem resumir a função assessora exercida pelo notário, segundo 

Marcelo Rodrigues63: (i) na recolha e interpretação da sua vontade e no auxílio a essa 

formação, (ii) na sua adaptação ao ordenamento jurídico, (iii) na escolha e conselho sobre os 

meios jurídicos mais adequados à realização dos fins pretendidos no quadro do ordenamento 

jurídico, (iv) na redação e conformação do próprio documento à lei e (v) na explicação às 

partes do conteúdo e efeitos do ato. 

 

3.5 REMUNERAÇÃO: OS EMOLUMENTOS 

 

A remuneração aos Notários e Registradores se dá pelo que se chama de emolumentos.  

Os emolumentos são uma forma de cobrança pelos serviços e atividades prestadas na 

Serventia: 

 

Os oficiais do Registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos 
fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, 
pelos atos que praticarem, os quais serão pagos, pelo interessado que os requerer, no 
ato de requerimento ou no da apresentação do título64. 

 

É por meio de lei65 que os valores dos emolumentos são determinados, sendo que as 

normas gerais sobre o assunto encontram-se dispostas na Lei n.º 10.169 de 2000. 

                                                                                                                                                                                     

Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2014, grifos nossos). 
 
63 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 222. 
 
64 LOUREIRO FILHO, Lair da Silva; LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. Notas e 
registros públicos. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 41. 
 
65 De acordo com Luiz Guilherme Loureiro, os "[...] emolumentos têm natureza tributária e constituem taxas [...]. 
Como se trata de um tributo, apenas pode ser criado ou aumentado por lei, observados os princípios da 
anterioridade e da noventena. A simples atualização monetária do valor da taxa não exige lei específica, por não 
haver, nesta hipótese, aumento de tributo. Pela mesma razão, não pode o notário ou registrador cobrar valor 
inferior ou superior daquele previsto em lei, tampouco “abrir mão” da cobrança, uma vez que apenas a lei pode 
conceder isenção ou postergar o momento do recolhimento do tributo.” (LOUREIRO, Luiz Guilherme. 
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Será de competência dos Estados fixarem o valor dos emolumentos relativos aos atos 

praticados nas Serventias notariais e de registro. De acordo com o parágrafo único do artigo 

primeiro da lei acima mencionada, este valor fixado “deverá corresponder ao efetivo custo e à 

adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.”. 

Tanto o notário quanto o registrador terão a obrigação de “fixar a tabela de 

emolumentos em lugar apropriado na serventia, para que todos os usuários tenham acesso aos 

respectivos valores e eventuais isenções. Também devem entregar recibo, independentemente 

de pedido da parte, sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores 

à margem do documento entregue ao interessado, sob pena de sanções legais.”66 

  

3.6 DIREITOS E DEVERES DO NOTÁRIO 

 

Há de forma expressa na lei nº 8.935/9467 alguns deveres atinentes ao notário. Tais 

deveres estão no artigo 30 da referida lei dos notários e registradores, vejamos: 

 

Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: 
 
I – manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os 
em locais seguros; 
II – atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza; 
III – atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou 
providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou 
administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo; 
IV – manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, 
ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade; 
V – proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades 
profissionais como na vida privada; 
VI – guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que 
tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão; 
VII – afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de 
emolumentos em vigor; 
VIII – observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício; 
IX – dar recibo dos emolumentos percebidos; 
X – observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício; 
XI – fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem 
praticar; 

                                                                                                                                                                                     

Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 
2014). 
 
66 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
67 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
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XII – facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação existente às pessoas 
legalmente habilitadas; 
XIII – encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, 
obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva; 
XIV – observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. 

 

Se houver descumprimento por parte do Notário de algum desses deveres, como este 

delegado atua sob fiscalização do Poder Judiciário, consequentemente haverá punição.  

As infrações disciplinares encontram-se listadas no artigo 31 da Lei dos Notários e 

Registradores68.  

Pela pratica de qualquer infração disciplinar, os Notários e os Registradores ficarão 

sujeitos às sanções elencadas no artigo 32 da supracitada lei, quais sejam: repreensão; multa; 

suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta; e, perda da delegação. Sendo que a 

lei ainda prevê em seu artigo 33 penas opcionais que poderão ser impostas pelo juiz 

corregedor em procedimento administrativo: repreensão, no caso de falta leve; multa, em caso 

de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave; e suspensão, em caso de 

reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. 

Por fim, no que tange aos direitos, Lair Silva Loureiro Filho e Claudia Magalhães 

Loureiro69 listam o que segue: 

 

— ter independência no exercício das atribuições; 
— perceber os emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia; 
— perder a delegação somente nas hipóteses previstas em lei; 
— exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento da serventia; 
— organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. 

  

                                                           
68 Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas 
nesta lei: I - a inobservância das prescrições legais ou normativas; II - a conduta atentatória às instituições 
notariais e de registro; III - a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de 
urgência; IV - a violação do sigilo profissional; V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 
30. (BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016). 
 
69 LOUREIRO FILHO, Lair da Silva; LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. Notas e 
registros públicos. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 34. 
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4 PRINCÍPIOS NOTARIAIS 

 

Como toda atividade jurídica, a atividade notarial também é regrada por princípios que 

devem ser observados pelo Tabelião e seus auxiliares na execução das tarefas cartorárias.  

Assim, relevante se faz, neste ponto, o estudo desses princípios, até mesmo para 

entendermos melhor a função e as atividades notariais: 

 

A incursão pela seara dos princípios é tarefa obrigatória para a compreensão e 
desenvolvimento da ciência jurídica e, por óbvio, do notariado. Os princípios são as 
proposições que se colocam na base da ciência, responsáveis por orientar e 
proporcionar subsídios à sua interpretação. Assim, no direito notarial não é 
diferente. A função tabelioa exige correção, diligência e circunspecção em seu 
exercício, sendo necessário que estejam claros ao seu operador quais os princípios 
que norteiam de forma imediata toda a atividade.70 

 

Esclarecemos ainda que não é nossa pretensão esgotarmos este assunto no presente 

trabalho, mas apenas trazer, baseada na divisão apresentada na obra de Carlos Fernando Brasil 

Chaves e Afonso Celso F. Rezende71, uma pequena visão ao leitor dos princípios que ditam a 

atividade notarial.  

Os mestres supracitados apresentam em sua obra uma “breve sistematização dos 

princípios notariais”72 e assim também pretendemos fazer, adotando a sistemática e 

organização dos mesmos mestres, da seguinte maneira: 

 

1. Princípios Notariais de Natureza Ético-Profissional, cujos ditames se prestam 
a orientar a atuação do notário consigo, frente a seus pares, no aspecto material-
estrutural da função e no relativo à própria sociedade. Foram chamados de 
Princípios de Deontologia Notarial. 
 
2. Princípios Notariais de Natureza Legal Explícita, tidos como consectários do 
sistema legislativo apresentado em determinado Estado, em determinada época e 
período de vigência. São chamados de Princípios Notariais Legais Extrínsecos. 
 
3. Princípios Notariais de Natureza Legal Implícita, decorrência do direito posto, 
mas que requerem interpretação de conteúdo normativo para que sejam extraídos. 
São eles os Princípios Notariais Legais Intrínsecos. 
 
4. Princípios Notariais de Natureza Constitucional, cujo conteúdo emana da 
Constituição Federal, possuindo a característica primária de servir como orientação à 

                                                           
70 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p.57, grifos nossos. 
 
71 Ibidem. 
 
72 Ibidem, p. 61. 
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estrutura própria no notariado sob a égide de um Estado Democrático de Direito. 
Chamados de Princípios Notariais Constitucionais. 
 
5. Princípios Notariais de Natureza Hodierna, cujo conteúdo levará em 
consideração as crescentes e incessantes alterações sofridas pela sociedade na 
dinâmica dos relacionamentos pessoais familiares e negociais, atentando para todo o 
conteúdo de direito público e privado para o qual deva ser dado o respaldo estatal 
através da imposição do atributo da segurança jurídica nos atos e negócios 
realizados consensualmente. São chamados de Princípios Notariais 
Contemporâneos.73 

 

Faz-se importante apresentarmos ao leitor, ainda que desta forma rápida e sucinta, os 

princípios atinentes à atividade notarial uma vez que muitos destes princípios são observados 

na lavratura da Ata Notarial, tornando este instrumento documento possuidor de validade 

jurídica e eficácia probatória. Após esta colocação, seguimos com os princípios. 

 

4.1 PRINCÍPIOS RELATIVOS À ATIVIDADE NOTARIAL 

 

4.1.1 Princípio da função notarial 

 

A função notarial deve ser exercida de forma adequada e eficiente, garantindo “a 

disponibilidade efetiva do serviço”74. Este princípio é esculpido no artigo 4º da lei dos 

notários75, in verbis: 

 

Artigo 4º Os serviços notariais e de registro serão prestados, de modo eficiente e 
adequado, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as 
peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança 
para o arquivamento de livros e documentos. 

 

Trata-se de um princípio referente à qualidade do serviço prestado pelo Tabelião e, 

ainda que se trate de um conceito subjetivo, podemos entender como eficiente o serviço 

                                                           
73 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p.62, grifos nossos. 
 
74 Ibidem, p.65. 
 
75 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
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prestado no menor prazo e com a melhor qualidade; já como adequado, o serviço realizado de 

maneira satisfatória e com todas as atividade proporcionais ao ato. 

 

4.1.2 Princípio da imparcialidade e independência 

 

O princípio da imparcialidade decorre do fato do Notário receber do Estado a 

delegação para exercer funções que a princípio seriam de competência do próprio Estado. 

Assim, configurando-se como um agente público, o notário deve agir de forma imparcial, 

como agiria o Estado se exercesse a função delegada. 

A atuação do Tabelião não pode ter qualquer interesse pessoal sendo “qualificada 

unicamente pelo estudo e encaminhamento da solução jurídica mais adequada e eficiente que 

o caso apresentado aos seus cuidados exigir.”76 

O dever de aconselhamento77 que tem o Notário deve ser sempre para ambas as partes, 

devendo assumir uma postura de imparcialidade. Os mesmos avisos e cuidados tomados com 

uma parte deverá ser repetido com a outra, atuando o Tabelião apenas com vistas à resolução 

preventiva de litígios por meio de seu aconselhamento e assessoramento jurídicos às partes. 

Sobre esta função de assessoria, trata a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo da 

seguinte forma: 

 

2.2. A consultoria e o assessoramento jurídicos devem ser prestados por meio de 
informações e de esclarecimentos objetivos, particularmente sobre o melhor meio 
jurídico de alcançar os fins desejados pelas partes, os efeitos e consequências dos 
fatos, atos e negócios jurídicos a serem documentados, e visar à tutela da autonomia 
privada e ao equilíbrio substancial da relação jurídica, de modo a minimizar as 
desigualdades materiais e a proteger os hipossuficientes e os vulneráveis, tais como 
as crianças e os adolescentes, os idosos, os consumidores, os portadores de 
necessidades especiais e as futuras gerações.78 

                                                           
76 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 264. 
 
77 Este dever de aconselhamento, de assessoria jurídica, inerente à atividade notarial, não poderá ser cobrado ‘a 
parte’. Na lição de Luiz Guilherme Loureiro, temos que, tanto o notário quanto o registrador “não podem cobrar 
das partes quaisquer outras quantias não expressamente previstas nas tabelas de emolumentos. Todos os serviços 
profissionais já estão incluídos nos emolumentos, não sendo possível exigir quantias relativas a assessoramento 
jurídico ou para adiantamento do ato (“taxa de urgência”). Aliás, o notário e o registrador são profissionais do 
direito e, por isso mesmo, têm o dever de aconselhamento e assessoramento, o que já está incluído no valor dos 
emolumentos.” (LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, grifos nossos). 
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Temos assim que o Tabelião deverá ser “um estranho na relação negocial, em quem as 

partes podem confiar, permitindo uma segurança quanto ao equilíbrio e garantia.”79. Esta 

noção do Tabelião ser um terceiro alheio e desinteressado, também é compartilhada por 

Rodrigues80. 

No que se refere à independência, temos que notário deve ser um profissional 

independente, ficando sujeito apenas às leis atinentes ao seu serviço, bem como regulamentos 

oriundos do Poder Judiciário, 

 

Vale dizer, este profissional do direito é dotado de liberdade decisória, sem nenhum 
tipo de condicionamento, seja de ordem política, econômica ou administrativa. O 
único limite é a ordem jurídica, que disciplina, entre outras matérias, o exercício da 
atividade, os limites de suas atribuições e os deveres a observar.  
Destarte, ele não é subordinado ao Poder Judiciário. Este poder tem apenas a 
atribuição constitucional de fiscalizar a atividade notarial e de registro. O poder de 
fiscalização do Judiciário abrange o poder normativo, vale dizer, de editar normas 
reguladoras da atividade notarial e de registro, visando sua harmonização e 
aprimoramento técnico. Tais normas, que são de observância obrigatória pelos 
notários e registradores, geralmente vêm estabelecidas pelas corregedorias gerais de 
justiça dos respectivos Estados.81  

 

O notário também é livre no que se refere à estrutura interna do Tabelionato, uma vez 

que pode decidir sobre a contratação de pessoal (auxiliares e escreventes) e remuneração 

destes, bem como sobre assuntos administrativos e financeiros de sua Serventia: 

 

No exercício privado da gestão compete aos delegados de notas e registros públicos 
o gerenciamento administrativo, financeiro e de pessoal pertinentes à unidade de 
serviço correspondente a cada delegação. Em outras palavras, é de atribuição 
exclusiva do titular a responsabilidade de decidir quanto às despesas de custeio, 
investimento e pessoal, cabendo somente ao titular a prerrogativa e o dever de, com 
o objetivo de obter a melhor qualidade na prestação dos serviços, estabelecer 
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração 
de seus prepostos [...].82 

                                                                                                                                                                                     
78 BRASIL.  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Normas 
de Serviço Cartórios Extrajudiciais – Tomo II. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/NormasExtrajudicial.aspx>. Acesso em 07 mai. 2016. 
 
79 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 109. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
 
80 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 264. 
 
81 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
82 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 
2009. 
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Tais decisões administrativas serão tomadas sem qualquer intervenção ou autorização 

do Poder Judiciário. 

 

4.1.3 Princípio da diligência 

 

O Tabelião deverá ser diligente em todos os seus atos e principalmente com o 

tratamento para com as partes, devendo sempre informar questões relevantes, bem como 

esclarecer quaisquer dúvidas que surjam. Deverá ainda adotar as medidas mais satisfatórias 

possíveis que respeitem não só a vontade dos interessados, mas também a legalidade e os 

princípios que regem a atividade notarial.  

Ensina-nos Carlos Brasil e Afonso Celso que, 

 

No exercício de sua função, o notário deve agir de maneira adequada e construtiva, 
informando e aconselhando as partes sobre as consequências possíveis da prestação 
solicitada, sob todos os aspectos do procedimento jurídico habitual que lhe é 
confiado. Caberá a ele escolher a forma jurídica mais apropriada à vontade das 
partes, assegurando-se de sua legalidade e de sua pertinência. Fornecerá, ainda, os 
esclarecimentos solicitados e necessários para lhes assegurar a conformidade com as 
decisões tomadas e a consciência do valor jurídico do ato.83  

 

4.1.4 Princípio do segredo profissional  

 

Os Tabeliães e seus prepostos devem respeitar o segredo profissional por conta das 

atividades desempenhadas sendo que se fundem a este princípio do segredo profissional, os 

deveres de sigilo e confidencialidade. 

Desta forma, “o notário deve observar o segredo profissional e é submetido a um 

dever de confidencialidade, notadamente no que se refere à conservação dos documentos 

apresentados pelas partes e arquivos de seus atos, quer estejam tais documentos em suporte 

papel ou em suporte eletrônico.”84 

                                                           
83 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p.69. 
 
84 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
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As Normas de Serviço Cartórios Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça de 

São Paulo85 também tratam deste princípio: 

  

2.1. O Tabelião de Notas deve guardar sigilo sobre os documentos e os assuntos de 
natureza reservada a respeito dos quais, durante a averiguação notarial, na fase 
prévia à formalização instrumental, tomou conhecimento em razão do exercício de 
sua atividade. 

 

O segredo profissional, porém, pode não ser absoluto, indo muitas vezes de encontro 

com o princípio da publicidade. Desta forma,  

 

Não estará ele [o notário] obrigado ao respeito do segredo profissional unicamente 
em razão do dever de colaboração com a autoridade pública, à qual esteja ligado em 
virtude de uma regra específica, ou para atender a uma ordem da autoridade 
judiciária ou administrativa e, especialmente, da autoridade encarregada de cuidar da 
transparência das transações econômicas.86 

 

O que é “[...] dito, confidenciado ao notário em razão de sua função e prestígio, não 

deve ser revelado.”87. Importante lembrarmos que a atividade do Tabelião é antes de tudo, 

uma atividade de confiança e o segredo profissional seria um princípio consequente desta 

atuação. 

 

4.1.5 Princípio da preparação profissional 

 

Trata-se de um princípio relacionado diretamente com a figura do notário e seu 

contínuo  desenvolvimento técnico e intelectual.  

Deve o tabelião exercer sua função sempre de forma competente e preparada “dando 

ênfase às funções essenciais de aconselhamento, controle e aplicação da legalidade, sempre 

buscando conhecimentos específicos nas matérias afetas ao notariado, tomando por base as 

orientações de seus órgãos profissionais.”88 

                                                           
85 BRASIL.  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Normas 
de Serviço Cartórios Extrajudiciais – Tomo II. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/NormasExtrajudicial.aspx>. Acesso em 07 mai. 2016. 
 
86 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p.69. 
 
87 Ibidem. 
 
88 Ibidem, p.64. 
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4.1.6 Princípio do relacionamento profissional 

 

Assim como as atividades dos operadores do direito devem seguir determinado 

estatuto que traçam ordens de natureza ética e, principalmente, normas que regulam o 

relacionamento profissional com os da mesma classe e demais profissionais, o Tabelião 

também deve, em sua relação profissional, ter uma conduta respeitável com os demais89. Por 

certo,  

 

[...] o notário deverá agir em colaboração com seus colegas, sempre respeitando os 
princípios de correção e de solidariedade. Sendo possível, deve instituir intercâmbio 
mútuo de ajuda, de serviços e de conselhos. Nunca deverá referir-se à reputação da 
profissão ou de um colega, denegrindo sua autoridade, seu conhecimento ou 
serviços.  
[...] 
Enquanto membro de um órgão profissional, o notário deve executar suas funções 
com disponibilidade e objetividade, cooperando no exercício contínuo e efetivo do 
mandato e deveres outorgados, bem como promovendo o espírito de união entre os 
notários.90 

 

4.1.7 Princípio da concorrência, da vedação da publicidade e da livre escolha do 
notário 

 

Conforme artigo 8º da Lei nº 8.935/9491, a escolha do Notário é livre por parte dos  

interessados que necessitam de seus serviços92. Tal escolha é realizada com base na 

capacidade, profissionalismo e, principalmente, na confiança existente entre as partes e o 

                                                           
89 Deve o Notário observar o disposto no Código de Ética e Disciplina Notarial elaborado pelo Colégio Notarial 
do Brasil – Conselho Federal. Disponível em: 
<http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19wYWdpbmFz&idPagina=80>. Acesso em: 07 mai. 2016. 
 
90 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p.65. 
 
91 Art. 8º É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação 
dos bens objeto do ato ou negócio. (BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 
236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016). 
 
92 A escolha do Notário é livre, porém, há que se observar certas exceções previstas em regulamentos e leis, 
como, por exemplo, a restrição territorial prevista no artigo 9º da Lei dos Notários e Registradores, na qual o 
Notário somente poderá atuar na circunscrição territorial para qual recebeu a delegação. 
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notário, sendo que este último não pode exercer qualquer tipo de comportamento, mesmo que 

indireto93, no sentido de influenciar a escolha dos interessados. 

A concorrência entre os Tabelionatos deve ocorrer de forma sincera:  

 

O conjunto de clientes do notário deverá ser reflexo da sua própria capacidade 
profissional, não podendo recorrer à redução de emolumentos, nem aos serviços de 
intermediários de clientela, nem a outros instrumentos não conformes à dignidade e 
ao prestígio da profissão.94 

 

Como acontece também com os profissionais da advocacia, é proibida a utilização de 

publicidade individual por parte do Tabelião, na qual ressalte suas qualidades profissionais ou 

pessoais. 

Proíbe-se “a utilização de anúncios designativos de suas competências em jornais, 

revistas ou outros análogos, ressalvados os de caráter estritamente informativo e que visem 

prestar esclarecimentos à sociedade civil, como no caso de sites de internet ou listas 

telefônicas.”95 

Sobre este tema da publicidade, temos o seguinte trecho das Normas Extrajudiciais da 

Corregedoria Geral da Justiça96 (Capítulo XIV - Do Tabelionato de Notas, Seção I - Do 

Tabelião De Notas): 

 

3. O Tabelião de Notas, ao desenvolver atividade pública identificada pela 
confiança, tanto do Estado como dos particulares que o procuram, é escolhido 
livremente pelas partes, independentemente da residência e do domicílio delas e do 
lugar de situação dos bens objeto dos fatos, atos e negócios jurídicos. 
  
3.1. A competição entre os Tabeliães de Notas deve ser leal, pautada pelo 
reconhecimento de seu preparo e de sua capacidade profissional e praticada de 
forma a não comprometer a dignidade e o prestígio das funções exercidas e das 
instituições notariais e de registro, sem utilização de publicidade individual, de 
estratégias mercadológicas de captação de clientela e da intermediação dos serviços 
e livre de expedientes próprios de uma economia de mercado, como, por exemplo, a 
redução de emolumentos. 

 

                                                           
93 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p.66. 
 
94 Ibidem, pp. 65-66. 
 
95 Ibidem, p. 66. 
 
96 BRASIL.  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Normas 
de Serviço Cartórios Extrajudiciais – Tomo II. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/NormasExtrajudicial.aspx>. Acesso em 07 mai. 2016. 
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Ensina-nos Chaves e Rezende que as formas de publicidade coletiva “[...], 

estritamente de informação, realizadas por iniciativa dos órgãos profissionais ou 

regulamentadas por eles estão autorizadas, exigindo-se respeito de igualdade de tratamento 

entre todos os notários.” 97.  

Temos, portanto, que a publicidade coletiva, quando voltada exclusivamente para 

informações, é autorizada. 

 

4.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

São os princípios extraídos de nossa Carta Magna. 

 

4.2.1 Princípio do exercício privado da delegação e da democratização no ingresso: 
artigo 236, caput e parágrafo 3º, da Constituição Federal 

 

Como já algumas vezes mencionamos neste trabalho, a titularidade das atividades 

notariais e de registros públicos é do Estado.  

Ocorre que o Estado não exerce tais atividades de forma direta, delegando-as ao 

particular, conforme previsão em nossa Carta Magna, em seu artigo 236. Interessante notar, 

entretanto, exceção presente nesta regra, apresentada por Luiz Guilherme Loureiro, que diz 

ser tal exceção “representada pelas serventias extrajudiciais oficializadas ou estatizadas antes 

da Constituição de 1988.”98. 

Os serviços notariais são delegados pelo Poder Público e exercidos de forma privativa: 

 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público. (Regulamento) 
[...] 
§ 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.99 

                                                           
97 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013,  p. 66. 
 
98 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
99 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 



53 

 

Como veremos adiante, no princípio da fiscalização100, é o poder Judiciário que, além 

de ser o órgão fiscalizador das atividades notariais, também é competente pela seleção dos 

candidatos ao ingresso e remoção na função. Sobre esta seleção temos o seguinte: 

 

O provimento das serventias se faz por concurso público de ingresso ou de remoção: 
dois terços das vagas são providos por concurso de ingresso na atividade notarial e 
de registros e um terço, por concurso de remoção. Quem efetua dito provimento é o 
Executivo e não o Judiciário, a quem cabe realizar os concursos e fiscalizar o 
exercício da atividade notarial e de registros (art. 236 da CF). 
Os concursos devem ser realizados no prazo de seis meses após a vacância da 
serventia. O Provimento 81 do CNJ estabelece que tal prazo deve ser observado 
ainda para a duração do concurso. Logo, o concurso não pode durar mais de seis 
meses entre a publicação do edital de abertura e o resultado final, salvo em casos 
extraordinários. 
Importante destacar, portanto, a natureza de provimento originário de cada 
delegação. O chamado “concurso de remoção”, ao contrário do que o nome indica, 
não é uma forma derivada de acesso a função pública – uma vez que não apresenta 
qualquer vinculação com cargo ou função anterior –, mas sim uma forma de 
provimento de uma delegação. 
Nos concursos de ingresso podem se inscrever os brasileiros (natos ou 
naturalizados), maiores de dezoito anos e que sejam bacharéis em direito ou tenham 
sido prepostos de notários e registradores por mais de dez anos. Para o concurso de 
remoção, são admissíveis os notários e registradores que, por ocasião da primeira 
publicação do edital, exerçam a atividade por mais de dois anos. 
As leis estaduais podem estabelecer regras específicas para o ingresso na atividade 
notarial e de registro, desde que não violem o previsto na lei federal (Lei 
8.935/1994). [...]101.  

 

Assim, temos que a única forma de ingresso na atividade notarial é por meio de 

concurso público de provas e títulos (por ingresso ou remoção) e tal previsão constitucional 

esculpe o princípio da democratização do ingresso à atividade. 

 

4.2.2 Princípio da fiscalização da atividade: art. 236, §1º da Constituição Federal 

 

Apesar da atividade notarial gozar de independência e liberdade, ela é submetida a um 

órgão fiscalizador102: 

                                                           
100 Cf. Item seguinte (4.2.2) do presente trabalho. 
 
101 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
102 “[...] a fiscalização dos atos notariais será de responsabilidade do Poder Judiciário, por meio de seus órgãos 
correicionais. Além da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, responsável pela fiscalização das serventias, 
atuando sempre em âmbito Estadual, funcionam também as Corregedorias Permanentes, com a finalidade de 
promover a fiscalização dos atos praticados pelo notário ou registrador dentro de determinada circunscrição. [...] 
Além de ser o responsável [o Poder Judiciário] pela aplicação de eventuais penalidades, assegurado o 
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A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro será exercida pelo juízo 
competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que 
necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da 
inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de 
seus prepostos. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o Juiz verificar a 
existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os 
documentos necessários ao oferecimento da denúncia (art. 37 da LNR). 
[...] 
O juiz competente será o juiz corregedor permanente da Vara de Registros Públicos 
ou da Comarca, se esta não houver. 
O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam 
prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à 
autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação 
desses serviços, observados, também, critérios populacionais e socioeconômicos, 
publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (art. 38 da LNR). 
Importante ressaltar que a atuação do Judiciário deve ser direcionada para os 
aspectos estruturais dos serviços, respeitando a esfera privada e a atuação do 
registrador como profissional jurídico, que tem competência para qualificar tanto 
positivamente quanto negativamente um registro, ou seja, o Judiciário não pode 
interferir na análise jurídica feita pelo registrador, que ademais é o responsável civil 
pelo registro. 
O ato de fiscalização chama-se correição, que pode ser ordinária ou extraordinária. 
A correição ordinária ocorre todo ano, ocasião em que o juiz corregedor e sua equipe 
se deslocam à serventia a fim de verificar seu andamento, papéis, selos, carimbos e 
livros. A correição extraordinária ocorre quando surge a necessidade de uma 
fiscalização atemporal, urgente.103 

  

Entre as funções do Poder Judiciário em sua atuação como órgão fiscalizador, está a 

de gerar normas e condutas que irão determinar o correto exercício da função cartorária, 

segundo o que determina nossa Constituição104, em seu artigo 236, parágrafo primeiro: “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.”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

contraditório e a ampla defesa, é também competente pela seleção dos candidatos ao ingresso e remoção na 
função. (CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 75). 
 
103 PEDROSO Regina; LAMANAUSKAS, Milton Fernando. Direito notarial e registral atual. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. 
 
104 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
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4.3 PRINCÍPIOS LEGAIS INTRÍNSECOS 

 

4.3.1 Princípio da autonomia notarial 

 

A liberdade e autonomia, presentes no exercício das funções notariais, permite que o 

Notário não tenha qualquer dependência hierárquica: 

 

2. A função pública notarial, atividade própria e privativa do tabelião de notas, que 
contempla a audiência das partes, o aconselhamento jurídico, a qualificação das 
manifestações de vontade, a documentação dos fatos, atos e negócios jurídicos e os 
atos de autenticação, deve ser exercida com independência e imparcialidade 
jurídicas.105 

 

Essa liberdade dá ao Tabelião o direito de se recusar a realizar determinado ato que, ao 

seu entender, não deve ser praticado. 

Este princípio encontra-se na LNR, em seu artigo 28, nestes termos: “Art. 28. Os 

notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições 

[...].”106. 

A independência gozada pelo Tabelião é relativa, no sentido de que se refere somente 

às práticas notariais, pois, como bem vimos anteriormente (quando tratamos do princípio da 

fiscalização da atividade), haverá um órgão regulador e fiscalizador das atividades notariais. 

 

4.3.2 Princípio da autoria e responsabilidade 

 

O responsável e autor do documento notarial é o Tabelião, pois neste documento 

contém as declarações deste e da(s) parte(s) e, de forma intrínseca, a colaboração técnica e 

jurídica prestada pelo notário.  

                                                           
105 BRASIL.  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Normas 
de Serviço Cartórios Extrajudiciais – Tomo II. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/NormasExtrajudicial.aspx>. Acesso em 07 mai. 2016, grifos 
nossos. 
 
106 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
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É responsabilidade exclusiva do Notário o texto e a narrativa existente no instrumento 

notarial sendo que há possibilidade do mesmo ser responsabilizado civil e criminalmente 

pelos “danos e prejuízos causados por uma atuação em que exista dolo, culpa, imperícia, 

incompetência, inabilidade e desconhecimento das leis.”107. 

 

4.3.3 Princípio da legalidade ou do controle da legalidade 

 

Este princípio tem intrínseca relação com a atividade notarial de assessoramento 

jurídico às partes, onde o Notário atuará como um intérprete das leis.  

Deve o notário auxiliar as partes e descobrir o que as mesmas almejam, adequando 

este desejo ao ordenamento jurídico brasileiro e ainda, quando for o caso, negando tal anseio 

quando houver a presença de vício ou ilegalidade.  

Ao estudarmos as atividades notariais e registrais, acabamos por entender que esta 

adequação da vontade das partes a uma norma recebe o nome de qualificação, sendo que tudo 

é submetido à qualificação notarial: os documentos, as partes, a autoridade que produz o 

instrumento dirigido à atividade notarial, e, inclusive, os atos judiciais108. 

Sobre a qualificação temos os seguintes dizeres de Loureiro109: 

 

[...] Por força do princípio da legalidade, o notário deve realizar uma rigorosa análise 
da situação jurídica em que deve intervir e, para tanto, investigar a melhor forma 
jurídica a concretizar a vontade das partes e ainda examinar a capacidade e 
legitimidade das mesmas, bem como sua competência para atuar. 
[...] 
Destarte, o controle da legalidade se dá através de um processo metodológico 
integrado por sucessivas etapas, na qual cada uma delas pressupõe a existência da 
anterior. Em primeiro lugar, deve o notário verificar se realmente tem competência 
ou atribuição para a prática do ato notarial. Em segundo lugar, deve verificar por sua 
ordem: a capacidade jurídica da parte; o poder normativo negocial (legitimidade e, 
se for o caso, a representação); a capacidade de obrar; o consentimento (se é dado 
com conhecimento de causa, se não há vício de vontade, etc.) e do objeto (se é lícito, 
determinado ou determinável, se é alienável, etc.). 

 

                                                           
107 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 71. 
 
108 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
109 Ibidem. 
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Assim, a  qualificação nada mais é do que um processo, constituído de algumas etapas 

que deverão ser observadas pelo notário ao realizar seu labor, verificando, em cada uma, se 

existe validade pertinente à realização do ato requerido pelas partes. 

 

4.3.4 Princípio da unicidade do ato 

 

Roga tal princípio que não poderá haver interrupção temporal relevante na elaboração 

do documento notarial, logo, trata-se de um princípio instrumental, como nos ensina Chaves e 

Rezende110:  

 

[...] o documento notarial a ser elaborado não poderá sofrer interrupções, tampouco 
mostrar-se descontínuo. Estaria mais precisamente posicionado se fosse entendido 
como princípio da unidade instrumental, já que unicidade do ato é entendida como 
sendo a elaboração, leitura, assinaturas e encerramento, portanto, atos seguidos ou 
sucessivos. 

  

Tal princípio não deve ser entendido como uma imediata lavratura do ato por parte do 

notário, pois é possível que o mesmo “previamente marque uma audiência com as partes a fim 

de verificar seus desejos e intenções, aconselhá-las sobre o contrato e cláusulas que melhor se 

ajustem à vontade externada e providencie as diligências e documentos necessários.”111. 

Com auxílio da doutrina podemos resumir este princípio da seguinte forma: 

 

[...] é instrumental, o ato notarial – após sua leitura, aceitação e assinatura – não 
pode ser alterado, sob qualquer pretexto, seja a pedido de uma ou de ambas as 
partes, salvo na hipótese de escritura de rerratificação, que é uma nova manifestação 
de vontade concretizada em novo ato notarial. Vale dizer, é vedada qualquer 
modificação da escritura pública após a sua assinatura, bem como a prática de 
permitir que as partes assinem o documento notarial em datas diversas[...].112 

 

Quanto à relação deste princípio com a Ata Notarial, em recente julgamento realizado 

pela 2ª Vara de Registros Públicos da Capital (2ª VRP/SP), entendeu o meritíssimo juiz, Dr. 

Marcelo Benacchio, nos autos do Processo nº 0024668-70.2016.8.26.0100, no sentido de ser 

                                                           
110 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 72. 
 
111 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
112 Ibidem. 



58 

 

impossível a desistência da finalização da Ata Notarial pelo solicitante após o início da 

constatação113. 

 

4.3.5 Princípio da conservação 

 

Ao notário caberá a conservação de todos os livros, documentos e papéis que forem 

confiados a sua pessoa (inclusive aqueles cujo suporte é eletrônico), protegendo-os de 

qualquer dano ou deterioração, sob pena de responsabilidade. É o que podemos extrair da 

doutrina114: 

 

De acordo com esse princípio, o notário deve conservar todos os documentos 
colacionados pelas partes, bem como os livros de ofício em local seguro, a fim de 
minimizar o risco de perdas e deteriorações. Com o advento da Lei 11.977/2009, 
além do formato papel, os livros notariais e de registro deverão ser efetivados 
também em suporte eletrônico, e todos os arquivos eletrônicos conservados em 
cartório deverão possuir cópias de segurança (art. 40 da lei supracitada), mantidas, 
preferentemente, em estabelecimento diverso da sede dos serviços públicos, para 
evitar risco de perda em razão de enchentes ou de incêndio. Nesse sentido, o CNJ 
editou a Recomendação 09, de 2013, que recomenda aos oficiais de registros e 
tabeliães a adoção de cópias de segurança (backup) de todos os dados e informações 
constantes do protocolo (livros, pastas e documentos arquivados).  
 

Esta função notarial caracteriza as Serventias como verdadeiros “depositários de 

instrumentos públicos” e “depositários públicos”115. 

 

4.3.6 Princípio do dever de exercício e rogatório ou da rogação 

 

O Tabelião, de forma muito semelhante com a atividade exercida por um Juiz de 

direito, não pode atuar de ofício.  

O Notário só pode atuar se for instigado, receber um pedido – daí o princípio rogatório 

– caberá à parte interessada na execução do ato procurar os serviços do Tabelião, dirigindo-se 

                                                           
113 Esta decisão poderá ser objeto de consulta pelo leitor através do link: 
http://www.cnbsp.org.br/__Documentos/Uploads/sentenca%20ata%20notarial.pdf. 
 
114 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
115 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.110. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
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à Serventia e solicitando o serviço notarial desejado. É disso que trata o princípio rogatório. 

Vejamos: 

 

No notariado brasileiro vigora o princípio rogatório, também denominado da 
instância ou da demanda, pelo qual vedado é ao notário agir de ofício, restando 
condicionada sua atuação profissional à provocação da parte interessada. 
O interesse na atuação notarial pode ser manifestado de forma expressa ou tácita, 
escrito ou verbalmente, neste último caso, desde que expresso, situação que se 
revela a mais frequente no cotidiano.116 

 

Já quanto ao princípio do dever de exercício, por este, não poderá o notário, 

justamente por exercer uma função pública, se recusar a realizar atos respectivos de sua 

função.  

A atuação do Tabelião deverá estar à disposição de todos, logo, “o exercício notarial 

tem caráter obrigatório. A recusa importa em responsabilidade administrativa e civil.”117. 

Tal proibição de recusa no exercício da atividade notarial, porém, não é absoluta. 

Poderá haver recusa por parte do Tabelião no caso de qualificação notarial negativa, 

ou seja, se houver, após a correta avaliação do ato pelo Notário, no que se refere à 

conformidade ao direito, violação aos princípios jurisdicionais bem como os princípios 

notariais referentes à atividade notarial. 

Temos assim que,  

 

[...] uma vez provocado, o notário não pode se negar a prestar o serviço solicitado e 
que está incluído na delegação recebida do Estado, seja por considerar os 
emolumentos ínfimos, seja por desconhecimento jurídico, seja por qualquer outra 
razão. Constitui, portanto, falta grave a recusa da prática de atos notariais gratuitos 
(como a procuração pública para fins previdenciários no Estado de São Paulo ou a 
escritura de divórcio de pessoa em situação de pobreza).  
Obviamente, todo ato notarial está sujeito ao controle de legalidade e a 
impossibilidade de realização, por ausência dos requisitos legais, deverá ser 
devidamente informada e justificada ao usuário deste serviço público.118 

 

Sobre este princípio as Normas Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça119 

(Capítulo XIV - Do Tabelionato de Notas, Seção I - Do Tabelião De Notas) nos esclarece o 

seguinte: 

                                                           
116 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 271. 
 
117 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.111. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
 
118 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
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1.2. O Tabelião de Notas, cuja atuação pressupõe provocação da parte interessada, 
não poderá negar-se a realizar atos próprios da função pública notarial, salvo 
impedimento legal ou qualificação notarial negativa.  
1.3. É seu dever recusar, motivadamente, por escrito, a prática de atos contrários ao 
ordenamento jurídico e sempre que presentes fundados indícios de fraude à lei, de 
prejuízos às partes ou dúvidas sobre as manifestações de vontade. 

 

Quanto às restrições, ainda temos o fato do Tabelião não poder praticar qualquer  ato 

ilícito ou contrário à ética, bem como atos contaminados por vícios que podem torná-lo nulo e 

sem efeitos jurídicos. Se o Tabelião verificar situações como estas ou até mesmo a 

possibilidade de sua ocorrência, deverá afastar o ato (na medida do juízo negativo). 

 

4.4 PRINCÍPIOS LEGAIS EXTRÍNSECOS 

 

Os princípios legais extrínsecos são extraídos do artigo primeiro da Lei nº 8.935/94, 

onde temos a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia: 

 

Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa 
destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 
jurídicos.120 

 

Além desses, Guilherme Luiz Loureiro121 apresenta o princípio da fé pública, oriundo 

também da lei dos Notários e Registradores, em seus artigos 3º, 6º, inciso III e 7º, incisos IV e 

V. 

Vamos analisar cada um destes princípios. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
119 BRASIL.  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Normas 
de Serviço Cartórios Extrajudiciais – Tomo II. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/NormasExtrajudicial.aspx>. Acesso em 07 mai. 2016. 
 
120 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016, grifos nossos. 
 
121 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
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4.4.1 Princípio da publicidade 

 

Os atos praticados pelo Tabelião, em regra, são públicos e, de certa forma, 

“publicados”, haja vista que são lançados em livros próprios ou em papéis oficiais com o 

intuito de serem eternizados e guardados. 

Todos os documentos e livros existentes na Serventia e que são conservados pelo 

notário são públicos, uma vez que não pertencem ao Notário, mas sim, ao Estado. E, 

justamente por possuírem esta qualidade de serem públicos, podem ser consultados, sem 

necessidade de prévia justificação, por qualquer pessoa.  

Tem-se que qualquer “pessoa, mesmo que estranha ao ato notarial em questão, pode 

requerer certidão do que constar do livro de notas, inclusive sobre escrituras e testamentos 

públicos, bem como sobre os documentos arquivados [...]”122. 

Sobre tal publicidade temos que: 

 

Em sentido amplo, a publicidade tem por escopo difundir, propagar, trazer 
notoriedade a um fato ou acontecimento, seja ele público ou privado. Restritamente, 
é o mecanismo a partir do qual permite exteriorizar uma situação jurídica de modo a 
dar- -lhe conhecimento geral, erga omnes, diante da oponibilidade afirmada em 
lei.123 

 

Quanto a este assunto é preciso cautela, pois a publicidade no que se refere aos atos 

notariais não pode ser confundida com propaganda124. 

 

4.4.2 Princípio da autenticidade 

 

São presumidos como autênticos todos os atos realizados pelo Notário. Tal 

autenticidade decorre da fé pública intrínseca a este profissional. 

 

                                                           
122 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
123 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 265. 
 
124 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 
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4.4.3 Princípio da segurança e da segurança jurídica 

 

A segurança nos atos notariais decorre justamente de outros dois princípios 

intrínsecos: a autenticidade e a eficácia. 

Ensina-nos Ceneviva125 acerca da segurança que a “primeira segurança é da certeza 

quanto ao ato e sua eficácia. Quando o ato não corresponder à garantia, surge o segundo 

elemento de segurança: a de que o patrimônio prejudicado será devidamente recomposto.”. 

O princípio da segurança jurídica, traduzido pela doutrina como estabilidade e a paz 

social, é apresentado na obra de Luiz Guilherme Loureiro126. Para o nobre Tabelião e 

professor, este princípio resulta da ação do Notário ao definir, de forma precisa, os direitos e 

as obrigações de cada uma das partes envolvidas no ato notarial; ao estabelecer um equilíbrio 

nos acordos que assiste; e, além disso, ao verificar a legalidade dos documentos apresentados.  

O autor também indica a contribuição do notário na “segurança da ordem jurídica 

como um todo, participando da luta contra a lavagem de dinheiro e prestando todas as 

informações necessárias às autoridades competentes”, respeitando o notário, nesta prestação 

de informações, seu dever de sigilo. 

 

4.4.4 Princípio da eficácia 

 

Todo ato praticado pelo Tabelião, após este ter exercido suas funções de análise 

jurídica e aconselhamento, está apto a produzir seus efeitos.  

Para Walter Ceneviva, a eficácia seria “a aptidão de produzir efeitos jurídicos, calcada 

na segurança dos assentos, na autenticidade dos negócios e declarações para eles 

transpostos.”127. 

 

 

                                                           
125 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 45. 
 
126 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
127 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p.45. 
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4.4.5 Princípio da fé pública 

 

A fé pública do Notário e do Registrador é tratada neste trabalho em tópico distinto, 

porém, cabe também tratarmos esta qualidade como princípio da atividade notarial, de 

maneira semelhante ao que a doutrina nos apresenta. 

O princípio da fé pública atribui aos documentos elaborados pelos notários a 

presunção de autenticidade e veracidade, até que se faça prova em contrário. Desta feita, os 

 instrumentos públicos notariais somente serão considerados nulos ou falsos após o 

competente procedimento judicial que tenha como sentença final tal declaração. 

Sendo assim, a fé pública traduz a “confiança ou autoridade que a lei atribui aos 

notários (e outros agentes públicos) no que concerne à verificação ou atestação de fatos, atos e 

contratos ocorridos ou produzidos em sua presença ou com sua participação.”128. 

 

4.5 PRINCÍPIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

Os princípios contemporâneos são apresentados na obra “Tabelionato de Notas e o 

Notário Perfeito”129 de Carlos Brasil Chaves e Afonso Celso F. Rezende e achamos por bem 

apresentá-los ao leitor. 

 

4.5.1 Princípio da prevenção de litígios ou acautelamento ou da justiça preventiva 

 

Não é segredo para nenhuma pessoa o fato de atualmente o Poder Judiciário estar 

sobrecarregado. 

O direito tem como principal função a busca da paz social, evitando-se litígios e, estes 

quando não evitados, ao menos devem ser solucionados. Porém, o que se percebe na seara 

atual é o fato de, infelizmente, o Estado não estar cumprindo com esta função. 

Duras são as críticas quanto à celeridade e produtividade na solução de lides, e, neste 

cenário, aponta-se a importância do exercício da atividade notarial que, sem ignorar a 

                                                           
128 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
129 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
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segurança jurídica, pode apresentar soluções e até intermediações de conflitos antes que estes 

sejam levados ao Judiciário. 

Por este princípio, Chaves e Rezende entendem o seguinte: 

 

Tal princípio, ligado de forma umbilical à noção de Justiça Notarial, acarreta a 
necessidade de um esforço, cada vez maior, por parte do notário, para exercer o seu 
ofício de forma segura e cautelosa, procurando prevenir, sempre que possível, por 
meio do bom desempenho dos atos de sua competência, o futuro litígio. Sugere, 
ainda, a utilização da atividade notarial para o desafogamento do Poder Judiciário 
nos casos em que está ausente o litígio.130 

 

O Tabelião Luiz Guilherme Loureiro também reconhece, em sua obra ‘Registros 

Públicos - Teoria e Prática’131, a existência deste princípio, sendo que o mesmo princípio pode 

ser deslumbrado a partir do artigo primeiro da Lei n.º 8.935.  Temos do autor que: 

  

Com a finalidade de prevenir conflitos, o notário favorece a conclusão de acordos 
claros e equilibrados, assegurando-se às partes a manifestação de seu consentimento 
esclarecido e, em nosso país, a assistência de advogados em vários casos. 
O notário constitui, ao longo dos séculos, um fator de paz social. Em caso de 
diferença ou conflito entre as partes, o notário procura sempre a conciliação. Para 
tanto, ele tem o dever de informar a existência, as modalidades e as vantagens ou 
modos de regramentos alternativos de litígios, notadamente a mediação. 

 

Nota-se também que o mesmo entendimento de Carlos Brasil Chaves e Afonso Celso 

F. Rezende é compartilhado por Loureiro, ao entenderem que o princípio da justiça preventiva 

também é um pressuposto da segurança jurídica. 

 

4.5.2 Princípio da segurança digital 

 

Trata-se da necessidade de se garantir segurança nos atos realizados por meio digital: 

 

Sob os mesmos moldes em que se assenta o princípio notarial da segurança, aparece 
o princípio notarial contemporâneo da segurança digital. Com o aperfeiçoamento e 
desenvolvimento tecnológico, houve a necessidade de imprimir segurança às 
relações ocorridas em âmbito virtual. 
[...] O papel do tabelião ganha ainda mais relevo no contexto da sociedade 
contemporânea e se insere de forma absolutamente necessária no contexto das 

                                                           
130 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 76. 
 
131 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
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relações ocorridas em âmbito virtual. o desafogamento do Poder Judiciário nos casos 
em que está ausente o litígio.132 

 

4.6 OUTROS PRINCÍPIOS 

 

4.6.1 Princípio da juridicidade 

 

Princípio apresentado por Marcelo Guimarães Rodrigues133.  

Este princípio é mais amplo que o da legalidade, vez que o notário deve buscar o 

Direito atuando de forma independente e isenta para fazer valer a vontade das partes. 

O aspecto da juridicidade, no âmbito da função notarial, se desdobra na realização da 

polícia jurídica notarial e na preservação da livre e correta manifestação da vontade das 

partes: 

 

No primeiro aspecto, a realização da polícia jurídica notarial resulta que, como 
profissional do direito, o notário possui independência no exercício de suas 
atribuições (art. 3º c.c. art. 28, ambos da Lei 8.935, de 1994). E como profissional do 
direito independente que atua como agente público ou colaborador do Estado, no 
propósito alinhado ao amplo conceito de juridicidade, cabe-lhe velar para que a 
manifestação de vontade por ele recepcionada, nos atos que preside, esteja conforme 
ao direito e à ética.134 

 

Com este princípio, o Tabelião deve buscar o direito de forma íntegra e completa, 

buscando respeitar não somente as leis, mas também princípios e regras atinentes ao seu 

ofício. 

 

 

 

 

 

                                                           
132 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 77. 
 
133 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 259. 
 
134 Ibidem, p. 261. 
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4.6.2 Princípio da forma de ser 

 

Este princípio é apresentado por Vasconcelos e Cruz135. Já Luiz Guilherme Loureiro136 

denomina este princípio como ‘princípio da formalidade’, e o apresenta de forma conjunta 

com os princípios da autoria e da responsabilidade. 

Há presente no direito privado o princípio geral da ‘liberdade das formas’. Porém, há 

momentos no direito processual onde há exigência, para alguns atos, que estes sejam 

realizados respeitando-se formas específicas previstas em lei, pois, caso contrário, padecerão 

de nulidade.  

Tal como ocorre no cenário acima descrito, os atos notariais também, para serem 

reconhecidos e produzirem seus efeitos, devem ter sua correta exteriorização (forma de ser).  

Aliás, Marcelo Guimarães137 destaca a vantagem obtida pela forma dos atos notariais 

da seguinte maneira: “[...] vantagens propiciadas pela função notarial reside na segurança 

adicional que resulta da adoção de forma solene e especial aos atos e negócios jurídicos 

documentados pelo notário.”. 

 

4.6.3 Princípio da técnica 

 

Trata-se de um princípio aplicado não só nos atos praticados pelo Tabelião e seus 

auxiliares, como também no que se refere à organização interna do serviço, vejamos: 

 

Embora haja, na atividade de cada escrevente ou auxiliar, um elemento intelectual 
de avaliação do ato a ser praticado, o bom andamento do trabalho, no notariado e no 
registro, decorre da criação de treinamentos e rotinas, explicitados em instruções 
claras, através dos quais cada setor saiba precisamente o que deve fazer, quando 
fazer e como fazer, de modo a habilitar, mesmo os menos dotados, à realização 
segura e pronta da tarefa que lhes competir.138 

 
                                                           
135 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 111. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
 
136 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
137 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014,  p. 276. 
 
138 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p.41. 
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Este princípio é apresentado por Walter Ceneviva, mas também podemos encontrá-lo 

na obra de Marcelo Guimarães Rodrigues139. 

A atividade desempenhada pelo Tabelião requer deste (e até de seus auxiliares) o 

domínio e emprego da técnica jurídica. Exige-se também, em especial, o domínio da técnica 

notarial para que o profissional possa de forma correta instrumentalizar determinado negócio 

jurídico. 

  

                                                           
139 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 271. 



68 

 

5 A FÉ PÚBLICA NOTARIAL 

 

O Estado é responsável por garantir uma vida digna ao povo, sendo que muitas vezes é 

obrigação deste Ente o exercício de atividades e serviços com o objetivo de atender todos  

aqueles que representa. 

É certo, porém, que tais atividades são numerosas e o Estado, sendo uno, não consegue 

suportar tamanha carga de serviço, fazendo com que delegue (poder delegante do Estado)  

determinadas atividades ao cidadão comum que, constitucionalmente, recebe o direito de 

representação para o exercício dos encargos. 

Sobre a delegação de atividades, temos os comentários tecidos por Chaves e Rezende: 

  

A crença possui diferentes perspectivas e acessos [...] Encontramos, de fato, várias 
maneiras de crenças, a do saber, do misticismo, da religião, da convivência social e 
o crer no Estado, este como denominador comum e regulamentador do 
comportamento em sociedade, já que acreditar no Estado significa confiar no Chefe 
da Nação como nosso representante maior, pois a ele foi atribuída a crença coletiva 
para ditar condutas, normas ou regras que regulamentam a atividade social, 
comercial, financeira e tudo o mais. Isso sempre imaginando um Estado de Direito 
Democrático.  
Esse mesmo Estado, na multiplicidade e desenvolvimento de suas quase infindáveis 
atividades como representante do povo, atribui a determinados cidadãos, nos termos 
da Constituição, o direito de representação para determinadas e específicas tarefas, 
os quais concorrem para a paz social, pessoas nas quais estão concentradas ações de 
intensa repercussão no mundo dos negócios. São diversas essas personagens e, 
dentre elas, estão inseridos o oficial de registro público (registrador), o serventuário, 
o tabelião [...], cujas cotas de participação são marcantes e plenas de 
responsabilidade, uma vez que suas detalhadas atividades plasmam, autenticam, dão 
como verdadeiros os atos praticados pelas pessoas em suas diversas tratativas. Esse 
modo de declarar que determinados atos praticados ou ritos perseguidos estão 
perfeitamente estribados em ditames legais é conhecido como fé pública, ou seja, é 
real, iniludível, verídico e legal, ficando as partes envolvidas na ação perfeitamente 
abrigadas e aquecidas pelo Direito, isentas de qualquer dúvida – claro, até prova em 
contrário.140 

 

Para que as pessoas delegatárias possam exercer de forma legítima o encargo 

determinado pelo Estado, necessitam ter legitimidade e capacidade para representá-lo e, para 

tanto, a elas é atribuída a Fé Pública, pressuposto da ordem jurídica que torna os atos 

praticados pelos entes públicos, válidos, verdadeiros, eficazes e acima de toda e qualquer 

suspeita141. 

                                                           
140 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 112, grifos nossos. 
 
141 PEDROTTI, Irineu Antônio; CÉSAR, José Maria de Almeida. Serviços Notariais e de registro. São Paulo: 
Universitária de Direito, 1996, p.18. 
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A fé pública presente nos atos praticados pelo Tabelião, estando a Ata Notarial inclusa 

neste rol, faz com que estes atos e, consequentemente, os documentos produzidos, sejam 

seguros, autênticos (possuidores de presunção da verdade) e capazes de produzir seus devidos 

efeitos. 

É em decorrência de um mandamento legal que a fé pública é atribuída a essas pessoas 

representantes do Estado: 

 

[...] a fé pública atribuída a essas pessoas o foi em decorrência de um mandamento 
legal, em cumprimento de algumas e sérias formalidades, bem como de 
especificidades naturais que regram o acolhimento do indivíduo como representante 
formal desse Estado para determinado lavor.142 

 

O Tabelião recebe do Estado a delegação para que possa exercer as atividades 

notariais e, portanto, aufere deste Ente público a fé pública no intuito de atender a aspiração 

da sociedade quanto à legalidade dos atos e consequente segurança jurídica.  

Como nos explica Julenildo e Antônio Augusto, a fé pública do qual goza o Tabelião 

seria a mesma crença que o cidadão comum tem no Estado, confiando nos atos praticados por 

ele e na legalidade dos mesmos. Tal confiança do Tabelião, porém, seria “restrita a garantir e 

certificar uma segurança nas relações sociais (atos jurídicos) que todos desejam como 

princípio de justeza e certeza daquilo quanto ao efetivamente ajustado, escriturado e 

trasladado.”143. 

A fé pública depositada no Tabelião o torna garantidor da verdade, sendo considerados 

verdadeiros, autênticos e corretos os atos deste indivíduo, bem como seriam se fossem 

praticados pela própria figura do Estado. 

Os autores Carlos Fernando Brasil Chaves e Afonso Celso F. Rezende144, e, 

igualmente, Julenildo Nunes Vasconcelos e Antônio Augusto Rodrigues Cruz145, ensinam que 

há na fé pública um sentido jurídico e neste, a fé pública representaria “evidência e força 

probante atribuída pelo ordenamento quanto à intervenção do oficial público em determinados 

atos ou documentos.”. 

                                                           
142 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática – 
atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson – São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000. 
 
143 Ibidem, p.1. 
 
144 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 115. 
 
145 VASCONCELOS; CRUZ, op. cit., p.2. 



70 

 

6 A ATA NOTARIAL 

 

6.1 DOCUMENTO NOTARIAL 

 

Podemos extrair do artigo 6º da Lei nº 8.935/94, que todo documento elaborado pelo 

Tabelião ou Notário, onde este atua no sentido de “formalizar juridicamente a vontade das 

partes ou dar-lhe forma legal ou autenticidade, seja autorizando a redação ou redigindo os 

instrumentos adequados” será conhecido como documento notarial, uma “espécie do gênero 

documento público”.  

É o que nos ensina Luiz Guilherme Loureiro que conceitua assim tal documento: 

 

[...], podemos definir documento notarial como todo escrito, original ou 
reproduzido, que é redigido, autorizado ou autenticado pelo notário, no exercício da 
sua fé pública, com a finalidade de provar fatos ou dar forma jurídica à vontade das 
partes e visando a segurança, validade e eficácia dos atos e negócios jurídicos.146 

 

Ainda segundo o mesmo autor, o documento notarial possui quatro elementos: 

 

(1) A corporalidade: seria o corpo do documento, ou seja, seu suporte material 

(em papel ou por meio eletrônico), e os atos contidos nele, a atuação do 

Tabelião e o desejo das partes; 

 

(2) O autor: trata-se do Tabelião que irá “recepcionar e dar forma jurídica à 

vontade das partes, aconselhando-as, prestando consultoria e redigindo o 

instrumento que contenha o negócio jurídico que melhor atenda aos desejos e 

necessidades dos outorgantes”147; 

 

(3) O conteúdo: é a atuação do Notário, com seu conhecimento de direito, diante 

de uma situação trazida pela parte interessada. Ensina-nos o autor que o 

conteúdo será “sempre um fato, ato ou negócio jurídico”; 

 
                                                           
146 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
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147 Ibidem. 
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(4) O rito (solenidade). 

 

Desta forma, podemos afirmar que a Ata Notarial pode ser considerada como um 

documento notarial. 

 

6.2 CONCEITO 

 

A Ata Notarial pode ser conceituada como um instrumento público pelo qual o 

Tabelião de Notas, mediante requerimento de pessoa interessada, utilizando-se de sua fé 

pública, documenta de forma narrativa, um fato jurídico, situação ou circunstância 

presenciada ou conduzida por ele mesmo.  

Diversos conceitos são apresentados pela doutrina, vejamos: 

 

Ata Notarial é o testemunho oficial de fatos narrados pelos notários no exercício de 
sua competência em razão de seu ofício. Diante dessa noção, incluídas estariam 
dentro do tema todas as escrituras, mas a diferença está em que as escrituras, via de 
regra, estabelecem uma relação jurídica entre duas (2) ou mais pessoas e a 
declaração não é feita a juízo exclusivo do notário, mas, sim, diante dos elementos 
negociais que foram ajustados. 
A constituição da Ata Notarial se dá por diversos elementos, realizados livremente 
pelo notário, diante de sua perspectiva e sensibilidade, segundo o seu parecer, 
independentemente de posições contrárias, ou seja, é o testemunho segundo o qual o 
notário relata fatos que vê e sente, diante de elementos por ele escolhidos.148 
 
[...] documento passado pelo tabelião, ou por outrem, que suas vezes fizer, mediante 
solicitação, no qual são relatados fatos, atos, acontecimentos, estado ou situação de 
coisas, que ele presencia, ouve ou constata.149 
 
O conceito de Ata Notarial […] é de que se trata de uma das espécies do gênero 
instrumento público notarial, por cujo meio o tabelião de notas acolhe e relata,na 
forma legal adequada, fato o fatos jurídicos que ele vê e ouve com seus próprios 
sentidos, quer sejam fatos naturais quer sejam fatos humanos, esses últimos desde 
que não constituam negócios jurídicos.150 
  

                                                           
148 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 173. 
 
149 SILVA, Justino Adriano Farias da. Evolução histórica da Ata Notarial. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). 
Ata Notarial.  Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil S. A. Fabris, 2004, p. 129. 
 
150 SILVA, João Teodoro da. Ata Notarial – Sua utilidade no cenário atual - Distinções das Escrituras 
Declaratórias. In: VOLPI NETO, Ângelo (Coord.). Ideal: direito notarial e registral. São Paulo: Instituto de 
Registro Imobiliário do Brasil Quintal Editorial, 2010, p. 33. 
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Ata é o instrumento público pelo qual o tabelião, ou preposto autorizado, a pedido 
de pessoa interessada, constata fielmente os fatos, as coisas, pessoas ou situações 
para comprovar a sua existência, ou o seu estado.151 
  
A Ata Notarial, dotada de fé pública e força de prova pré-constituída, é o 
instrumento através do qual o tabelião, seu substituto ou escrevente, a pedido de 
pessoa interessada, constata fielmente os fatos, as coisas, pessoas ou situações para 
comprovar a sua existência, ou o seu estado (art. 364, CPC c.c. art. 7º, III, LC).152 
 
[…] é o instrumento público autorizado por notário competente, a requerimento de 
uma pessoa com interesse legítimo e que, fundamentada nos princípios da função 
imparcial e independente, pública e responsável, tem por objetivo constatar a 
realidade ou verdade de um fato que o notário vê, ouve ou percebe por seus sentidos, 
cuja finalidade precípua é a de ser um instrumento de prova em processo judicial, 
mas que pode ter outros fins na esfera privada, administrativa, registral e, inclusive 
integradores de uma atuação jurídica não negocial ou de um processo negocial 
completo, para sua preparação, constatação ou execução.153 
 
Ata Notarial é o testemunho oficial de fatos narrados pelos notários no exercício de 
sua competência em razão de seu ofício.  
[...] 
A constituição da Ata Notarial se dá por diversos elementos, que são realizados 
livremente pelo notário, diante de sua sensibilidade, segundo o seu parecer, 
independentemente de posições contrárias, ou seja, é o testemunho segundo o qual o 
notário relata fatos que vê e sente, diante de elementos por ele escolhidos.154 
 
Ata Notarial é o documento notarial que se destina à constatação de fatos ou a 
percepção que dos mesmos tenha o notário sempre que por sua índole não possam 
ser qualificados de contratos, assim como seus juízos e qualificações. Em outras 
palavras, é o instrumento público que tem por finalidade conferir fé pública a fatos 
constados pelo notário, por meio de qualquer de seus sentidos, destinando-se à 
produção de prova pré-constituída.155 

 

Não deve haver confusão entre o instrumento da Ata Notarial com o ato de lavratura 

da Ata Notarial, sendo que este último “compreende a ação de lançar em palavras do idioma 

oficial brasileiro, em forma metódica e sequencial, narrativa ou descrição à qual se 

destina.”156. 

                                                           
151 FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger; RODRIGUES, Felipe Leonardo. Ata Notarial – Doutrina, prática e 
meio de prova. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p.112. 
 
152 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 308. 
 
153 IPIENS, José Antonio Escartin. El acta notarial de presencia en el proceso. Revista del Notariado. nº 399, 
p. 176. 
 
154 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 81. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
 
155 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
156 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p.82. 
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6.3  SURGIMENTO E HISTÓRICO 

 

Há na doutrina quem indique a produção de documento semelhante à Ata Notarial 

ainda no Antigo Egito, com a atuação dos escribas, que exerciam a função de escrivão e 

redator, redigindo para os monarcas os atos jurídicos. Os escribas narravam tudo o que 

captavam com seus sentidos, porém não era detentores de fé pública, o que faz que seus 

documentos não possam ser caracterizados como Atas Notariais. 

 O professor Justino Adriano Farias da Silva, mencionando o autor Argentino I. Neri, 

aponta a existência de Ata (que a Igreja deu o nome de ‘Acta Apostolorum’) nos tempos de 

Cristo, quando no Novo Testamento, no Ato dos Apóstolos, Lucas narra “fatos, 

acontecimentos, começando por Jerusalém e culminando na capital do império, narrando as 

atividades dos apóstolos e seus colaboradores[...].” 157.  

Já o professor Ricardo Guimarães Kollet vai além e, para ele, o surgimento da Ata 

Notarial está relacionado com o surgimento da escrita e da necessidade de perpetuação de atos 

e fatos, confundindo-se com o nascimento da própria função notarial: 

 

A ata é um dos mais antigos instrumentos notariais. Toda a fundamentação da 
função notarial é no sentido de fixar os atos e fatos para prova futura. 
Na Antiguidade remota, em um primeiro momento, os eventos eram fixados pelos 
homens através da memória. Depois, vieram as testemunhas. Mais adiante, os 
testemunhos privilegiados. Enfim, surgiram os documentos escritos. 
Tudo em função da necessidade de pré-constituir prova para utilização futura. 
Na medida em que as relações humanas ficaram mais complexas, e a palavra tem o 
poder de assegurar a verdade, os homens estabeleceram a forma escrita para 
perpetuar os fatos e atos. 
Em um segundo momento, os atos escritos passaram a ser narrados por pessoas com 
testemunho privilegiado, as quais a sociedade elege em função de qualidades 
pessoais, servindo os seus escritos como meio eficaz de elucidar as verdades 
ocorridas em data pretérita. 
Surge, portanto, a função notarial, com a qual se confunde o próprio surgimento 
da Ata Notarial, pois os primeiros atos notariais eram feitos em forma de relato, 
inclusive os contratos.158 

 

A primeira lavratura de Ata Notarial nas Américas, de acordo com Amaro Moraes e 

Silva Neto, ocorreu durante a ‘descoberta’ da América por Cristóvão Colombo: 

 

                                                           
157 SILVA, Justino Adriano Farias da. Evolução histórica da Ata Notarial. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). 
Ata Notarial.  Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil S. A. Fabris, 2004, p. 131. 
 
158 KOLLET, Ricardo Guimarães. Manual do Tabelião de Notas para Concursos e Profissionais. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
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Quando chegou no Novo Mundo, Colombo trazia, entre seus oitenta e dois 
comandados, Rodrigo de Escobedo, o Tabelião do Consulado dos Mares, notável 
notário que o acompanhou quando de seu desembarque da nau.  
Em terra firme, no Continente, cercado por estupefatos silvícolas e assombrada 
comitiva, Colombo proclamou à comunidade indígena que lá se encontrava para 
tomar posse daquelas terras em nome dos reis de Espanha. Escobedo, que a seu lado 
estava, tudo isso anotava.  
Na seqüência, Colombo perguntou aos índios (que, obviamente, não conheciam a 
linguagem espanhola) se eles se opunham aos espoliantes atos dos europeus. 
Sepulcral silêncio. Assim sendo, em decorrência da quietude indígena, Escobedo 
lavrou u'a ata que atribuía o domínio e a posse das terras aos Reis Católicos do 
Reino de Castilha. 
[...] 
Como se vê, no Século XV já se sabia como constatar uma realidade para fins 
jurídicos. A certidão de nascimento das Américas é a prova eloqüente do que é 
asseverado. Mas os profissionais do direito (e nesses se incluam os Tabeliães e 
Notários) ficaram alheios aos acontecimentos, aos fatos, à vida.159  

 

Por certo, a Ata Notarial é um instituto antigo que remonta o direito notarial 

internacional. Esta  remota incidência é possível de ser verificada em lei espanhola, constando 

“[...] da Lei Orgânica do Notariado espanhol desde 29 de maio de 1862”160:  

 

A realidade mostra que, já na segunda metade do século XIX, a partir da Espanha, as 
atas notariais adquirira, feição própria, ao merecerem acolhida legislativa e 
disciplina regulamentar que lhes deram status como espécie de instrumento público. 
Antes, elas provinham de praxes, usos e costumes cuja utilidade e importância o 
tempo sedimentou […].161 

 

Com relação ao nosso País, segundo Leonardo Brandelli, Ricardo Guimarães Kollet e 

outros autores, a primeira Ata Notarial que se tem notícia no Brasil remonta ao tempo das 

grandes expedições: quando foi lavrada, por Pêro Vaz de Caminha, já aqui em solo brasileiro, 

a descoberta e a posse das novas terras, narrando tais fatos para o Rei de Portugal.  

A carta de Caminha é considerada como uma Ata Notarial devido ao seu caráter 

narrativo e a qualidade de Pêro Vaz de Caminha (escrivão da armada portuguesa) ao redigir 

tal documento. Para Leonardo Brandelli: 

                                                           
159 NETO, Amaro Moraes e Silva. A importância da ata notarial para as questões relativas ao ciberespaço. 
Disponível em: 
<http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzM0OA==&filtro=9&Data=
>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
160 RODRIGUES, Felipe Leonardo. O Novo CPC e os reflexos notariais: análise inicial (Parte I). Jornal Carta 
Forense. Notarial. S. L. 04 maio 2015. Disponível em:  <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-
novo-cpc-e-os-reflexos-notariais--analise-inicial-parte-i/15292>. Acesso em: 29 abr. 2016. 
 
161 SILVA, João Teodoro da. Ata Notarial – Sua utilidade no cenário atual - Distinções das Escrituras 
Declaratórias. In: VOLPI NETO, Ângelo. (Coord.). Ideal: direito notarial e registral. São Paulo: Instituto de 
Registro Imobiliário do Brasil: Quintal Editorial, 2010, p. 27. 
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No Brasil, a primeira Ata Notarial lavrada o foi por Pêro Vaz de Caminha, escrivão 
da armada portuguesa, ao narrar para o Rei de Portugal a descoberta e a posse das 
novas terras. Embora lavrada sob outra designação, a carta de Pêro Vaz de Caminha, 
levada para Portugal por Gaspar de Lemos, e que é o “registro de nascimento” do 
Brasil, constitui-se efetivamente na primeira Ata Notarial lavrada em solo pátrio, 
uma vez que lavrada pelo escrivão da armada e dada a sua natureza narrativa. 
Em que pese o primeiro ato notarial lavrado em solo brasileiro tenha sido uma Ata 
Notarial, caiu ela no esquecimento nacional por longo período, vindo somente em 
1994, com a Lei nº 8.935, a ser positivada no ordenamento jurídico em âmbito 
federal, mediante previsão no artigo 7º, inciso III, do citado diploma legal. Antes 
disso, somente havia previsões pontuais em alguns Estados da Federação, mediante 
Provimento das respectivas Corregedorias de Justiça.162 

 

Mas há quem discorde desse apontamento histórico, como é o caso do advogado 

Amaro Moraes e Silva Neto que entende o seguinte: 

 

Há quem equipare, em valor notarial, a Carta de Pero Vaz de Caminha à Ata de 
Rodrigo de Escobedo. Quem nisso crê incorre em grave erro. O último era Tabelião 
do Consulado dos Mares, enquanto Caminha era um escrivão nomeado para a 
feitoria de Calecute, sem jurisdição nas Terras de Santa Cruz. A Ata Notarial de 
Escobedo era oficial, enquanto a carta de Caminha era oficiosa em decorrência de 
seu caráter explicitamente confidencial, íntimo, na qual pedia um indulto para seu 
genro, Jorge d'Osório, que se encontrava degredado na ilha de São Tomé.163 

 

Incorre em erro quem acredita que a Ata Notarial somente tenha sido prevista no ano 

de  1994, com o advento da lei nº 8.935, pois muitos doutrinadores apontam que bem  antes 

do advento desta lei, já havia previsão jurídica da Ata Notarial. 

Mencionando ainda o grande tabelião Leonardo Brandelli 164, a quem recorremos com 

grande freqüência neste trabalho, o autor nos aponta a existência da Ata Notarial já na 

autorização genérica para “autenticar fatos” prevista nos Códigos de Organização Judiciária 

dos Estados e nos Provimentos das Corregedorias de Justiça dos Estados.  

                                                           
162 BRANDELLI, Leonardo. Atas Notariais. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial. Porto Alegre: 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004,  pp. 41-42. 
 
163 NETO, Amaro Moraes e Silva. A importância da ata notarial para as questões relativas ao ciberespaço. 
Disponível em: 
<http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzM0OA==&filtro=9&Data=
>. Acesso em: 10 out. 2016, grifos nossos. 
 
164 BRANDELLI, op. cit., p. 42. 
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Já segundo Angelo Volpi Neto165, o instrumento da Ata Notarial “vem sendo estudado 

pelo notariado brasileiro desde o início dos anos 70, quando começaram a ser abertas as 

relações do notariado brasileiro com o resto do mundo.”. 

Quanto à primeira normatização da Ata Notarial, de acordo com Felipe Leonardo 

Rodrigues166, esta se deu em 1990 no Rio Grande do Sul, por meio de provimentos da 

Corregedoria Geral de Justiça, sendo que somente a partir do ano de 1994, com o advento da 

Lei dos Notários e Registradores (Lei Federal n.º 8.935), que tal instrumento passou a ter 

legislação própria (no capítulo II, seção II, da supracitada lei), sendo, portanto, a Ata Notarial  

adicionada no rol de serviços prestados pelos tabeliães. 

 

6.4 PREVISÃO LEGAL 

 

A Ata Notarial encontra-se prevista nos seguintes ordenamentos jurídicos: 

 

� Lei nº 8935/94 (lei dos notários e registradores): artigo 6º, inciso III e artigo 7º, 

inciso III; 

De acordo com o artigo 6º, III, da supracitada lei, aos notários é 

atribuída a competência de “autenticar fatos” e, pelo artigo 7º, inciso III, mais 

precisamente, consta a atribuição exclusiva do Tabelião de Notas para “lavrar 

atas notariais”. 

� Lei nº 13.105/15 (novo código de processo civil): artigo 374, inciso IV, artigo 

384 e artigo 405; 

� Lei 10.406 (código civil): artigo 215.  

 

 

 

 

 

                                                           
165 VOLPI NETO, Ângelo. Ata Notarial de Documentos Eletrônicos. Disponível em: < 
http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzM1NQ==&filtro=9&Data=>
. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
166  RODRIGUES, Felipe Leonardo. Ata notarial e sua eficácia na produção de provas com fé pública do 
tabelião no ambiente físico e eletrônico. Boletim Eletrônico IRIB: Anoreg, São Paulo,   n. 1158, jun. 2004.   
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6.5 PRINCÍPIOS ATINENTES DA ATA NOTARIAL 

 

Felipe Leonardo Rodrigues167, mencionando Bardallo, indica os seguintes princípios 

basilares da técnica notarial: conhecimento, legalidade, representação, conservação, 

autenticidade, segurança, economia, experiência e experimentação. E, sobre estes, assim 

discorre: 

  

O conhecimento é apreensão e análise do ato-fato com adequação. A legalidade 
implica no estudo do caso a luz das leis e normas aplicáveis. A representação indica 
a capacidade de converter o ato-fato configurado, almejando os efeitos pretendidos 
mediante a palavra (representação indireta) ou mediante complementos como 
imagens ou fotografias, áudio, som, vídeo (representação direta). A conservação 
busca a materialização que se traduz na própria ata. A autenticidade se traduz na 
própria essência da Ata Notarial, compreende não só a autoria, mas a credibilidade 
da constatação. A segurança implica na adoção de soluções que ofereçam garantias, 
p.ex. o certificado digital. A economia implica em eliminar a atuação prescindível e 
buscar soluções menos gravosas ao solicitante. A experiência transpõe num atuar de 
acordo com as formas tradicionais e comprovadamente eficazes, mas sem deixar de 
utilizar-se da experimentação, buscando e utilizando novas soluções. 

 

No que tange à autenticidade, Brandelli168 trata-a como um poder geral atribuído ao 

notário: 

 

A Ata Notarial decorre do poder geral de autenticação de que é dotado o notário, 
pelo qual lhe é atribuído o poder de narrar fatos com autenticidade, atribuição essa 
que se encontra insculpida no art. 6º, III, da Lei n. 8.935/94. Tal atribuição é ínsita 
ao Tabelião e decorre da natureza jurídica da atividade notarial aliada à fé pública de 
que é dotado o Tabelião. 

 

Assim, a Ata Notarial seria uma decorrência desse poder geral. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 RODRIGUES, Felipe Leonardo. A Ata Notarial na prática. Disponível em: < 
http://www.atanotarial.org.br/artigos_detalhes.asp?Id=3>. Acesso em: 29 abr. 2016, grifos nossos. 
 
168 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p.74. 
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6.6 PRINCIPAIS ASPECTOS E CARACTERÍSTICAS 

 

6.6.1 Natureza jurídica 

 

A Ata Notarial é documento público169, dotado de fé pública, gozando, portanto, de 

presunção de veracidade, como nos ensina Kioitsi Chicuta: 

 

O documento público gerado pelo tabelião diz-se, em conseqüência, autêntico pelo 
caráter e pela fé pública que a lei lhe atribui, presumindo que tudo quanto ele 
certifique no documento seja conforme a verdade. Daí se extrai o princípio de que “o 
documento público faz prova suficiente, não somente entre as partes mas também 
em relação a terceiros, quanto à existência do ato ou fato jurídico ou aos fatos 
certificados pelo oficial público.”170. 

 

Trata-se de ato unilateral de declaração do Tabelião, onde este faz, por escrito, a 

narração (resenha ou relato) detalhada, precisa e segura do fato ocorrido.  

Na Ata deve o notário “circunstanciar judiciosa e juridicamente um fato ou um ato 

jurídico, de modo a relatar uma coisa, um fenômeno ou uma declaração de vontade, com o 

máximo de detalhes e exatidão.  É um ato passivo porque o notário sempre deve se limitar a 

narrar os fatos que lhe forem solicitados narrar, sem emissão de quaisquer juízos de valor.”171 

  

 

 

 

 

 

                                                           
169 “Do ponto de vista do direito processual civil, a Ata Notarial deve ser tratada como um documento público, a 
ela se aplicando todo o regime da prova documental que incide sobre os documentos públicos em geral, 
especialmente os arts. 405, 427 e 434 a 437.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 242). 
 
170 CHICUTA, Kioitsi. Ata Notarial e sua utilização como prova judiciária de fatos no Direito Brasileiro. In: 
BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial.  Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. 
Fabris, 2004, p.180, grifos nossos. 
 
171 NETO, Amaro Moraes e Silva. A importância da ata notarial para as questões relativas ao ciberespaço. 
Disponível em: 
<http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzM0OA==&filtro=9&Data=
>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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6.6.2 Competência 

 

A atividade de lavratura da Ata Notarial é atribuída exclusivamente ao Tabelião de 

Notas, em outras palavras, somente o tabelião de notas tem competência (ou atribuição) para a 

lavratura da Ata Notarial172.  

O Notário poderá, entretanto, designar um ou mais funcionários para realizar a 

lavratura da Ata Notarial. Tal funcionário recebe o nome de preposto e é legalmente173 aceito 

no serviço notarial. O Notário ainda poderá habilitar de forma expressa seu escrevente 

substituto para realizar este ato.174 

A Ata Notarial somente é possível caso haja solicitação por pessoa interessada, pois o 

Notário, como vimos anteriormente neste trabalho, não poderá agir de ofício e fazer a 

lavratura do instrumento a seu bel prazer.  

Sobre a solicitação para a lavratura da Ata Notarial, esta poderá ser feita em apartada 

ou na própria Ata e, neste último caso, “não terá o requerente o direito de aceitar ou não o 

relatado, ele deve apenas se preocupar com o requerimento, e não com o conteúdo da ata.”175. 

A requisição deste instrumento pode ser feita diretamente ao tabelião sem necessidade 

de atuação de advogado. 

Já quanto à assinatura e a lavratura das Atas Notariais, como vimos, compete 

exclusivamente aos Tabeliães de Notas, estando tal competência prevista no artigo 6º, inciso 

III e 7º, III da Lei Federal nº 8.935/94, encontrando também respaldo no artigo 236 da 

Constituição Federal. Vejamos: 

 
                                                           
172 CENEVIVA, Walter. A  Ata Notarial e os cuidados que exige. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata 
Notarial . Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 91. 
 
173  O preposto notarial está previsto no artigo 20 da lei dos cartórios: “Os notários e os oficiais de registro 
poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e 
auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho.” 
(BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016). 
 Além disso, Chaves e Rezende, citando Pontes de Miranda, nos ensina que o preposto notarial é um 
agente público especial, subordinado ao tabelião: “O preposto notarial atua como mandatário, dado o caráter 
pessoal do múnus tabelionato.”. (CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e 
o notário perfeito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.68). 
 
174 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 84. 
 
175 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática . 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.81. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
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SEÇÃO II 
Das Atribuições e Competências dos Notários 
 
Art. 6º Aos notários compete: 
        I - formalizar juridicamente a vontade das partes; 
        II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar 
forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos 
adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo; 
        III - autenticar fatos. 
 
Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: 
        I - lavrar escrituras e procurações, públicas; 
        II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 
        III - lavrar atas notariais; 
        IV - reconhecer firmas; 
        V - autenticar cópias. 
        Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e 
diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o 
que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato.176 
 
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público. (Regulamento)177 

 

6.6.3 Características 

 

Segundo Kollet178, a Ata Notarial teria quatro características principais (características 

estas que serão melhores explicadas no decorrer deste trabalho): ser instrumento público;  

possuir caráter rogatório; ser fundamentada nos princípios da função notarial; e, por último, 

não ser passível de negociação. 

 

6.6.4 Formas e Meios  

 

Dependendo de como é efetuada a lavratura da Ata Notarial, essas podem assumir 

duas formas distintas: protocolares e extraprotocolares, conforme nos ensina Paulo Gaiger e 

Felipe Leonardo Rodrigues: 

                                                           
176 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
 
177 Idem. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
 
178 KOLLET, Ricardo Guimarães. Manual do Tabelião de Notas para Concursos e Profissionais. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
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1. Protocolares: a forma protocolar significa o conjunto de livros de notas formados 
por folhas numeradas e rubricadas, nas quais o tabelião autoriza a lavratura dos atos. 
Assim, a Ata Notarial protocolar é aquela que é lavrada em tal livro. 
Por falta de uma lei notarial institucional e técnica, temos no Brasil tratamento 
distinto nos vários Estados para o assunto: uns exigem o lançamento de todos os atos 
no livro, outros permitem certos atos fora do protocolo, outros nada dispõem. Em 
São Paulo, as normas administrativas da Corregedoria-Geral da Justiça determinam 
a lavratura de todos os atos em livros de 400 páginas. 
2. Extraprotocolares: a forma extraprotocolar significa a realização do ato notarial 
sem o seu arquivamento no livro de notas, ou seja, o ato é avulso e entregue para o 
solicitante que lhe dá destino. Desta forma, não há a possibilidade da emissão de 
certidões, pois o tabelião não terá o ato em seus livros. Alguns notários, submetidos 
a esta forma por normas administrativas, terminam por arquivar em seu tabelionato 
uma via do ato, para que seja possível o resgate e a emissão de certidão em 
momento futuro.179 

 

Já quanto aos meios em que este instrumento pode ser materializados, teremos desde a 

forma mais tradicional, em papel, até meios mais modernos como os eletrônicos, podendo, 

inclusive, haver uma fusão entre os meios de materialização: 

 

1. Em papel: é o método tradicional utilizado até hoje. O tabelião lavra o 
documento no livro de notas ou em folhas apartadas. 
Pode utilizar-se de um sistema eletrônico de edição do texto e das imagens, trabalho 
que resulta na impressão em papel do instrumento que será entregue ao solicitante. 
2. Eletrônicas: as atas em meio eletrônico não chegam a ser impressas. O tabelião 
verifica um fato (como uma reunião de sócios ou o acesso a um sítio eletrônico), 
podendo valer-se de notas escritas, de filme ou gravação. Após, lavra o ato 
mantendo todo o verificado em meio eletrônico. O ato não ingressa nos livros 
notariais de papel, ficando seu registro nos “livros” eletrônicos. Neste sistema, o 
notário deve valer-se de programas que lancem as assinaturas digitais dele, do 
solicitante e de quem mais necessitar assinar. O traslado e certidões do ato serão 
entregues em meio magnético, por remessa postal, ou em mídia que permita a 
gravação. 
Não descaracteriza o meio eletrônico imprimir o instrumento em papel, para o 
traslado ou a certidão, se for o caso. 
3. Mistas: as atas são lavradas nos livros, mas muitos documentos que importam à 
verificação e a integram, como arquivos eletrônicos contendo fotos, filmes ou sons, 
ficam guardados em meio magnético para eventual e futuro uso.180 

 

6.6.5 Limites 

 

Além do limite territorial traçado no artigo 9º da Lei n.º 8.935/94, outros limites 

podem ser apontados para a lavratura da Ata Notarial. 

                                                           
179 FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger; RODRIGUES, Felipe Leonardo; CASSETTARI, Christiano (Coord.). 
Tabelionato de notas II: atos notariais em espécie. (Coleção Cartórios). São Paulo: Saraiva, 2016, pp.55-56. 
 
180 Ibidem, p.56 
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Quanto ao objetivo, temos que deve haver uma referência clara, por parte do 

interessado, daquilo que deseja constar na Ata Notarial. Uma vez não definido o real objetivo 

na lavratura da Ata, esta poderá se apresentar prejudicada diante de uma narração omissa e 

falha. 

A Ata Notarial ainda encontra limite no que se refere ao interesse legítimo do 

demandante. Só será considerado como interesse legítimo quando houver presente um 

interesse juridicamente protegido, pois, caso contrário, presente interesse ilegítimo ou ainda 

indícios de abuso de direito, deverá o Tabelião se recusar a lavrar a Ata Notarial181. 

O jurista e professor Walter Ceneviva182 nos ensina que há atos que não podem integrar 

o conteúdo da Ata Notarial, como, por exemplo, uma escritura de compra e venda, um 

testamento, um pacto antenupcial, entre outros. 

Ainda sobre o conteúdo que o demandante deseja constar na Ata Notarial, este deve 

também ser analisado, pois poderá ser limitado quando encontrar rusga ao ser comparado com 

os direitos fundamentais previstos em nossa Constituição Federal, mais precisamente no 

artigo 5.º da lei maior. Desta forma, “deve ser recusada qualquer pretensão de ingerência 

ilegítima na esfera alheia, ainda que sutil, até porque o tabelião tem o dever legal de proceder 

de forma a dignificar a sua função (art. 30, V, LNR).”183 

Limite maior (e de vasta interpretação) é apresentado pelas normas de serviços 

extrajudiciais da CGJ/SP que determina ao Tabelião de Notas, no item 140 do capítulo XIV, a 

recusa da prática do ato, “se o solicitante atuar ou pedir-lhe que aja contra a moral, a ética, os 

costumes e a lei.”184. 

Também haverá recusa na lavratura do ato por parte do Tabelião em razão da matéria 

contida na Ata Notarial, quando o assunto for estranho ao profissional, em decorrência de sua 

                                                           
181 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 

182 CENEVIVA, Walter. A  Ata Notarial e os cuidados que exige. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata 
Notarial . Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 94. 
 
183 LOUREIRO, op. cit. 
 
184 Contudo, é preciso tomar cuidado ao tratamos da Ata Notarial, para não confundir este limite previsto nas 
normas da Corregedoria com a possibilidade do Tabelião fazer constar um ato ilícito na Ata Notarial. É o que 
nos explica Loureiro quando expressa que “o tabelião pode, se o pedido do interessado corresponder a um 
interesse legítimo, constatar e documentar um fato contrário à lei. Não obstante, para tanto, não pode agir de 
forma contrária à lei, à moral e aos bons costumes e também não deve ultrapassar os limites de sua competência 
territorial e material, assumindo poderes de investigação criminal, por exemplo.” (LOUREIRO, Luiz Guilherme. 
Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 
2014). 
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natureza técnica ou científica, uma vez que não haverá capacidade do notário julgar ou 

esclarecer tal  assunto. A lavratura somente será possível nesses casos se na Ata Notarial “[...] 

constar, em transmissão fiel, a opinião de pessoa com as qualificações necessárias para 

opinar, cuja assinatura e identificação constarão no assentamento.”185. 

Além de todos estes limites apresentados, podemos também apontar limites 

disciplinares e subjetivos, relacionados diretamente à pessoa do Tabelião, por exemplo, o fato 

de, enquanto suspensos ou afastados, os Tabeliães não poderem lavrar Atas Notariais. 

Outro limite também de ordem pessoal é exposto no artigo 27 da lei dos cartórios, 

quando trata das incompatibilidades e dos impedimentos no exercício da atividade notarial. 

Extraímos deste artigo que não poderá o Tabelião lavrar Ata Notarial de seu interesse, de seu 

cônjuge ou de parentes na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro 

grau. 

 

6.6.6 Lavratura em livro: elemento material da Ata Notarial 

 

Um dos deveres do Notário é o de manter em ordem os livros, papéis e documentos de 

sua Serventia.  

A Ata Notarial, por configurar-se como documento público protocolizado, será lavrada 

e conservada de forma perpétua no livro de notas. A primeira ‘via’ deste ato ficará mantida na 

Serventia sendo que cópias da Ata poderão ser emitidas186.  

A Ata Notarial terá um livro187 como suporte físico (este livro será o mesmo utilizado 

na  atividade comum notarial desde que respeitado o preenchimento previsto em lei) e, ainda, 

será lavrada em folha do próprio Tabelionato (folhas oficiais). A “publicação” da lavratura em 

livro próprio é fundamental para que o ato seja conhecido. 

Sobre esta característica mais técnica temos o que segue: 

 

                                                           
185 CENEVIVA, Walter. A  Ata Notarial e os cuidados que exige. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata 
Notarial.  Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 97. 
 
186 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
187 [...] não é necessário livro exclusivo para a Ata Notarial, em cada tabelionato, mas será útil, sobretudo nos 
cartórios de grande movimento, que a lei estadual assim determine, se o Tribunal de Justiça entender conveniente 
e oferecer projeto de lei nesse sentido; (CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: 
(lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p.85). 
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Em visão sistemática da lei brasileira, a Ata Notarial pode ser lançada em folhas 
soltas, mas incorporada aos livros da serventia, de modo a lhe preservar a 
acessibilidade integral a todos os terceiros, com indicações precisas nos livros-
índices, ressalvadas situações excepcionais, impositivas do sigilo, por imperativo 
legal.188 

 

Diferentemente do que ocorre com o documento notarial da Escritura Pública, a 

lavratura da Ata Notarial não precisa observar as solenidades presentes no artigo 215 do 

Código Civil. 

 

6.6.7 Cláusula de segredo: vedação 

 

De acordo com Walter Ceneviva, o interessado não poderá impor o integral sigilo aos 

elementos contidos na Ata Notarial, exceto quando este pedido possuir fundamento em 

legislação específica189. 

 

6.6.8 Lavratura da Ata Notarial: documentos necessários e preço 

 

Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do 8º Tabelionato Aguiar (Ceará)190, 

poderão ser solicitados os seguintes documentos para lavratura da Ata Notarial: cópia da 

identidade e do CPF (cadastro de pessoa física) do solicitante; cópia do contrato social e 

documento dos sócios (se pessoa jurídica); e, ainda, outros documentos poderão ser pedidos 

pelo Tabelião, após análise do ato a ser lavrado em Ata Notarial. 

Quanto ao valor da Ata Notarial, este é tabelado por lei em todos os Estados e, 

segundo informações do Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo, “o preço de uma Ata 

Notarial na cidade de São Paulo é de R$ 342,91 pela primeira folha”191. 

                                                           
188 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p.85. 
 
189 Ibidem. 
 
190 Disponível em: <http://www.cartorioaguiar.com.br/conteudo/211>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
 
191 COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL – SEÇÃO SÃO PAULO. Ata Notarial é um dos destaques do novo 
CPC. Documento lavrado no cartório de notas pode ser usado como prova pré-constituída de crimes. 23 
mar. 2015. Disponível em: <http://www.atanotarial.org.br/noticias_detalhes.asp?Id=11>. Acesso em: 28 abr. 
2016. 
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6.7 OBJETO 

 

A Ata Notarial possui como objeto a percepção de coisas, documentos, pessoas e atos 

humanos. Desta forma, podemos esquematizar os objetos principais da Ata Notarial assim: 

 

(1)  Fazer a averiguação quanto à  notoriedade de um fato; 

(2)  Fazer constar (transladar) em livro notarial ou documento apropriado192, por 

meio de narração193, de forma segura e sempre procurando riqueza de 

minúcias: 

a. a ocorrência de fatos (inclusive jurídicos) que o Notário (ou auxiliar 

designado para tanto), em diligência (interna ou externa; em um ou 

vários locais) ou através de meio eletrônico, constatar e verificar por 

meio de seus próprios sentidos (tais fatos podem ser presentes ou 

passados), sem qualquer interpretação pessoal do fato, adaptação, 

alteração ou juízo de valor; 

b. o comparecimento ao Tabelionato de Notas de pessoa interessada em 

algo que não se tenha realizado por motivo alheio à sua vontade; 

 

Luiz Guilherme Loureiro194 observa quanto ao objeto da Ata Notarial, que este pode 

ser “o fato jurídico em sentido amplo, vale dizer, qualquer fato humano ou natural que ocorre 

no mundo real e que produza efeitos jurídicos, aí incluídos os fatos lícitos e o fatos ilícitos, já 

                                                           
192 De acordo com Leonardo Brandelli, a transladação do fato jurídico poderá ocorrer tanto em livro notarial, 
tanto em outro documento, conforme seja a ata protocolar ou extraprotocolar. (BRANDELLI, Leonardo. 
Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2015, p.74).  
 Referimo-nos a este assunto quando tratamos sobre as formas assumidas pela Ata Notarial. 
Recomendamos também ao leitor que veja o Glossário existente neste trabalho caso queira para saber os 
conceitos de ata protocolar ou extraprotocolar.  
 
193  De acordo com Luiz Guilherme Loureiro: “Quando a ata tiver por objeto declarações verbais de terceiros, o 
notário, por um dever de lealdade, deve advertir previamente a pessoa concernente sobre a existência da ata e de 
sua finalidade, de forma que o declarante tenha consciência objetiva do alcance, consequências e efeitos de sua 
declaração. Esse dever de informação se fundamenta, ainda, na dignidade da pessoa humana e seus corolários 
como o direito à liberdade informada de manifestação (que inclui o direito ao silêncio) e à intimidade e 
privacidade. O mesmo dever de informação subsiste quando o conteúdo da ata for comportamentos ou condutas 
públicas de pessoas individualizadas e que devam ser devidamente identificadas no documento notarial. Ao 
contrário, não é necessária a advertência prévia quando se tratar de comportamentos públicos a respeito dos 
quais é irrelevante a identidade da pessoa que os realiza.” (LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: 
teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014). 
 
194 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
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ambas as espécies do gênero supracitado produzem efeitos jurídicos aptos a fundamentar uma 

pretensão legítima da pessoa interessada na constatação e documentação do evento.”.  

Temos assim que o objeto da Ata Notarial será sempre um fato195. 

 

6.8 CONTEÚDO E REQUISITOS 

 

A Ata Notarial não é exclusividade de nosso direito, e segundo Regnoberto Marques 

de Melo Júnior, especialista em direito registral e notarial, a Ata Notarial que temos aqui em 

nosso país “tem semelhança na França com o acte authentique; na Espanha com a acta 

legalizada ou ainda a escritura notarial; nos países do common law com o deed; e na 

Alemanha com o Akte ou Die öffentliche Urkunde.”196. 

A Ata Notarial se constitui em um documento próprio que constará a transcrição 

acerca de uma apreensão de um ato ou fato pelo notário197, sendo que os “fatos múltiplos 

devem ser documentados na medida em que se sucederem.”198. 

O Tabelião deverá reproduzir fielmente na Ata Notarial todas as declarações prestadas 

pelas partes, bem como o que presenciar pelos seus próprios sentidos199. São essenciais na 

narrativa do Tabelião a neutralidade e a rigorosa vinculação à verdade200.  

                                                           
195 “Os fatos são a grande categoria de acontecimentos que podem ocorrer no mundo. Dentro dessa grande 
categoria, existem os atos, que importam participação humana – o agir do homem.” (KOLLET, Ricardo 
Guimarães. Manual do Tabelião de Notas para Concursos e Profissionais. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015).  
Temos, portanto, que há possibilidade de se fazer constar em Ata Notarial atos humanos, desde que este ato não 
caracterize uma vontade de declaração ao Notário quanto a celebração de um ato jurídico. Para este caso, nota-se 
que há como instrumento específico, a escritura pública. 
 
196 MELO JR., Regnoberto Marques de. Nótulas em torno da Ata Notarial brasileira. In: BRANDELLI, 
Leonardo (Coord.). Ata Notarial . Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil S. A. Fabris, 2004, 
p.110. 
 
197 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2015.  
 
 
198 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
199 Ao lavrar a Ata Notarial, o Tabelião não ficará limitado somente a sua visão. A esse respeito, nos ensina 
Neves que: “Essa capacidade de atestar a existência ou o modo de ser do fato deve considerar todos os sentidos 
humanos, e não somente a visão. Dessa forma, a descrição pode se referir a eventual barulho ou som (audição), 
odores e cheiros (olfato), gosto (paladar) e textura ou formato (tato). É prova cabível, portanto, para atestar 
música alta, cheiro forte, comida ruim, superfície lisa etc.” (NEVES, Daniel Assumpção. Novo Código de 
Processo Civil – Leis 13.105/2015 e 13.256/2016. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
MÉTODO, 2016, p. 282). 
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Como ato público notarial que é, deve a Ata Notarial ser redigida em língua nacional  

(português), devendo inclusive o Tabelião de Notas converter qualquer expressão em língua 

estrangeira que for utilizada pelos interessados e pelas pessoas integrantes no ato. Sobre este 

requisito temos o seguinte: 

 

Não é necessária a presença de um tradutor para verter as declarações em língua 
estrangeira se o tabelião as entender. 
Nenhum prejuízo tem o ato que contém expressões estrangeiras pontuais, como é o 
caso, por exemplo, de software, links, mouse, design etc. Por igual, a ata de 
constatação de um sítio eletrônico integralmente redigido em língua estrangeira não 
obriga o tabelião a entender o idioma ou chamar um intérprete para verter o 
conteúdo, a menos que a parte solicite. 
É importante notar que o tabelião tem dois deveres: um público, de defesa do idioma 
nacional, e outro profissional, de clareza do ato. Assim, deve estar atento para 
sempre preferir palavras em português em detrimento das estrangeiras. Em segundo 
lugar, deve preocupar-se em traduzir os termos estrangeiros, sejam de uso corrente, 
sejam expressões técnicas, para que o juiz ou terceiros que necessitem compreender 
a Ata Notarial tenham a devida compreensão do texto. 
A ata pode conter também trechos de textos ou declarações constatadas em língua 
estrangeira, podendo o tabelião valer-se de intérprete ou tradutor para lançá-las 
corretamente. Quando contenha códigos desconhecidos, o tabelião pode 
simplesmente lançá-los no ato notarial ou, se a parte desejar, descrever o que 
significam segundo a declaração de assistentes técnicos.201 

 

No que tange ao conteúdo da Ata Notarial, este será a declaração de um fato jurídico 

(seja ele natural ou voluntário). Nunca constará na Ata Notarial a pura e simples declaração 

da vontade humana no sentido de formalizar um ato jurídico, exteriorizando a vontade 

atinente o mesmo. É o que nos ensina Leonardo Brandelli: 

 

Dizer que o conteúdo da Ata Notarial é um fato jurídico quer significar em síntese 
que não pode haver na Ata Notarial a narração de vontade humana ou, em havendo, 
não pode a declaração de vontade estar endereçada ao Tabelião e destinada a 
concretizar o suporte fáctico abstrato descrito na norma jurídica, isto é, não pode tal 
declaração de vontade destinar-se a celebrar, pelo instrumento público notarial, um 
ato jurídico; o Notário pode, entretanto, ser mero observador daquelas vontades, não 
as recepcionando. Daí que é possível lavrar uma Ata Notarial de uma assembleia de 
uma pessoa jurídica, ou da celebração de um contrato verbal, pois, embora se trate 
de um ato jurídico, a vontade não está endereçada ao notário que, tão somente, narra 
o acontecido, caso em que o narrado na Ata Notarial, por si só, constitui-se num ato-
fato jurídico. Nesse mesmo sentido, não seria possível a lavratura de Ata Notarial 
que presenciasse a celebração de um contrato de compra e venda de bem imóvel, 
para o qual a lei exige a escritura pública, uma vez que neste caso, por exigência 

                                                                                                                                                                                     
200 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p.84. 
 
201 FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger; RODRIGUES, Felipe Leonardo; CASSETTARI, Christiano (Coord.). 
Tabelionato de notas II: atos notariais em espécie. (Coleção Cartórios). São Paulo: Saraiva, 2016, p. 59. 
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legal, deve a manifestação de vontade das partes ser endereçada ao Notário, que a 
receberá e a moldará juridicamente, lavrando o instrumento adequado.202 

 

E Luiz Guilherme Loureiro203: “Tais fatos podem consistir em eventos da natureza, 

fatos ou atos humanos, inclusive declarações ou manifestações verbais, desde que não 

caracterizem negócios jurídicos, isto é, manifestações de vontade visando a criação, 

modificação ou extinção de direitos ou situações jurídicas.”. 

Há ainda que se fazer uma ressalva: é importante que não haja confusão entre aquilo 

que é retratado na Ata Notarial com  o conteúdo da ação ou sequência de ações, com ou sem 

declaração de vontade, que produzem efeitos no mundo jurídico, mas por outros 

instrumentos.”204. O seguinte exemplo apresentado na doutrina nos ajuda a entender tal 

diferença: 

 

[...] É exemplo a Ata Notarial de uma assembleia societária, na qual um dos sócios 
informa que cedeu suas cotas sociais a outro dos sócios. Tal Ata Notarial não 
contém a formalização deste negócio, apenas narra a sua menção. O notário é mero 
observador daquelas vontades, não as recepcionando como suporte fático 
concreto.205 

 

Sendo um profissional da área do direito, não poderá o Tabelião emitir qualquer tipo 

de juízo a respeito de assuntos de natureza científica ou técnica dos quais não seja conhecedor 

e especialista, porém, Ceneviva206 traz a possibilidade de oitiva de especialistas (peritos, verbi 

gratia) na Ata Notarial: 

  

Os fatos descritíveis na ata podem ser eventos de qualquer natureza, mesmo sem 
caráter jurídico, mas sua condição há de ser correta e amplamente descrita pelo 
tabelião. Pode, porém, colher depoimento de pessoa ou pessoas capacitadas a emitir 
tais conceitos, com as qualificações que tiverem, assim indicadas na ata; 

 

                                                           
202 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 76. 
 
203 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
204 FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger; RODRIGUES, Felipe Leonardo; CASSETTARI, Christiano (Coord.). 
Tabelionato de notas II: atos notariais em espécie. (Coleção Cartórios). São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 57-58. 
 
205 Idem. 
 
206 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p.88. 
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Ainda no que se refere ao Tabelião, para a validade e licitude da Ata Notarial será 

preciso que o mesmo observe as regras de competência territorial e as regras de competência 

funcional. 

Luiz Guilherme Loureiro nos indica que não há para a lavratura da Ata Notarial a 

exigência quanto à capacidade da parte solicitante vez que “esta não está realizando nenhum 

ato ou negócio jurídico.”207. E, ainda, quanto à obrigatoriedade de testemunhas, o autor indica 

não haver necessidade destas para subscrição do ato, tendo em vista a existência de fé pública 

do Tabelião.208 

Serão requisitos de conteúdo da Ata Notarial, conforme Marcelo Rodrigues 

Guimarães209: data e lugar de sua realização com a indicação da Serventia onde a Ata é 

lavrada; nome e individualização da pessoa interessada que tenha solicitado a lavratura da 

Ata; a narração circunstanciada dos fatos; a declaração de que a Ata foi lida ao requerente  (e 

testemunhas), ou de que todos a leram; assinatura do solicitante (e testemunhas), do Tabelião, 

do substituto ou escrevente; encerramento do ato.  

Ainda quanto ao requisito formal que diz respeito à leitura do instrumento e a 

constatação desta declaração na Ata, temos o seguinte: 

 

Os atos notariais lavrados, inclusive a Ata Notarial, devem ser lidos para as partes 
ou por elas. A leitura pode ser em voz alta ou silenciosa (neste caso, por cada um). 
Esse requisito formal tem um fundamento material robusto: a leitura serve para que 
as partes tenham ciência do que consta no ato, aceitem-no como está redigido, 
concordando que a redação notarial ao pedido feito e subscrevendo as suas 
declarações pessoais ou outros fatos que lhe digam res- peito. A leitura e posterior 
assinatura significam “sim, concordamos integralmente com tudo o que aí está”. 
Se houver qualquer ressalva, deve integrar o texto final, antes das assi- naturas, ou a 
narrativa deve ser refeita mediante um novo ato que atenda ao interesse das partes. 
Neste último caso, o ato deve ser declarado incompleto por não ter atendido às 
partes, de quem nada é cobrado. 
A leitura é feita para o solicitante e para as testemunhas, se houver. Havendo 
múltiplos solicitantes ou testemunhas, embora não seja necessária a leitura 

                                                           
207 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
208 Por outro lado, ainda que Leonardo Brandelli, entenda no mesmo sentido que o Loureiro quanto ao fato de  
não haver necessidade de análise da capacidade jurídica do requerente, o autor prevê que é necessária a 
identificação do mesmo, “ou constar duas testemunhas que o identifiquem, e qualificá-lo, devendo o mesmo 
[requerente] assinar o ato, ou alguém a seu rogo se este não souber ou não puder assinar, após a leitura, a fim de 
materializar o requerimento para a lavratura da ata.” (BRANDELLI, Leonardo. Atas Notariais. In: 
BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial. Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. 
Fabris, 2004, p.53). 
 
209 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 309. 
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simultânea, ela é muito conveniente, pois as partes podem refletir em conjunto sobre 
o ato. 
É preferível que a pessoa surda leia pessoalmente o texto, se souber, em vez de 
alguém ler para ela e confiar na leitura dos lábios. 
Ao cego e ao analfabeto, a ata, ou escritura, deve ser lida, sem qualquer distinção 
que menospreze a sua condição. O fundamental é que o tabelião indague das partes 
se entenderam o conteúdo do ato, se concordam com tudo que lá está e se desejam 
assinar o documento.210 

 

Os requisitos acima mencionados também estão presentes no item 138, capítulo XIV, 

das NSCGJ/SP que ainda no item posterior (139) apresenta elementos que a Ata Notarial 

poderá apresentar: a assinatura do solicitante e de eventuais testemunhas; relatórios ou laudos 

técnicos de profissionais e de peritos, que assinarão o documento quando presentes; imagens e 

documentos em cores, podendo ser impressos ou arquivados em classificadores próprios.  

É neste item 139 que também se apresenta a possibilidade da Ata Notarial “ser 

redigida em locais, datas e horas diferentes, na medida em que os fatos se sucedam, com 

descrição fiel do presenciado e verificado, e respeito à ordem cronológica dos acontecimentos 

e à circunscrição territorial do Tabelião de Notas;”. 

Quanto às assinaturas existentes na Ata Notarial temos que: 

 

A assinatura do interessado na Ata Notarial decorre do princípio da instância, 
instrumentalizando a provocação do interessado que, ademais, dá sua conformidade 
quanto à exatidão do fato narrado. Tal assinatura, porém, não é obrigatória, mesmo 
porque o notário fará constar do texto da Ata Notarial o pedido do interessado. O 
que importa é a assinatura do tabelião ou seu substituto, encerrando o ato e 
conferindo-lhe autenticidade.211 

 

Como vimos acima, a assinatura da Ata Notarial pelas partes é dispensável, tanto é 

assim, que no caso do solicitante se recusar a assinar a Ata Notarial, o Tabelião poderá 

consignar tal fato e dar continuidade na lavratura, em nada a afetando. Isto se dá porque na 

Ata Notarial, não há “manifestação de vontade a ser confirmada pela assinatura, uma vez que 

não há outorga, havendo tão-somente a captação de fatos pelo notário, mediante solicitação de 

alguém, mesmo que quem solicitou a ata recuse-se a assiná-la [...], estará a ata perfeita eis que 

o notário já terá captado os fatos com força autenticante.” 212.  

                                                           
210 FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger; RODRIGUES, Felipe Leonardo; CASSETTARI, Christiano (Coord.). 
Tabelionato de notas II: atos notariais em espécie. (Coleção Cartórios). São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 67-68. 
 
211 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
212 BRANDELLI, Leonardo. Atas Notariais. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial . Porto Alegre: 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 52. 
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No caso da Ata Notarial ser lavrada sem a observância dos requisitos legais ou, ainda,  

desrespeitando a competência notarial, tal documento será equiparado a um  documento 

particular. 

 

6.9 FUNÇÃO E FINALIDADE 

 

Segundo Luiz Guilherme Loureiro213, seria finalidade da Ata Notarial a “constatação 

de fatos pelo notário com a finalidade de formar prova para fins administrativos ou judiciais.”. 

Para o autor, a Ata Notarial, de acordo com a teoria da representação, funcionaria 

como um meio de prova mediata, pois, o próprio documento, uma vez encaminhado a um 

terceiro (no caso judicial, a um juiz de direito), é capaz de formar o convencimento deste 

acerca de determinado fato afirmado. Para o nobre Tabelião, a Ata Notarial, 

 

[...] como documento dotado de fé pública, representa – de forma incontestável 
(salvo na seara do processo judicial) – um fato essencial para que o destinatário da 
prova possa formar sua convicção; mas não se destina a tecer considerações técnicas 
ou especializadas que envolvem o fato a ser representado, o que constitui matéria da 
perícia. 

 

Já no que se refere à função da Ata Notarial, a maior parte da doutrina a estabelece em 

um tripé: autenticadora (por atribuir autenticidade notarial), probatória (por pré constituir 

prova) e conservadora (por perpetuar a narrativa do ato ou fato num documento notarial 

tornando-o apto para a preservação histórica dos acontecimentos nele registrados). 

Porém, há quem indique uma função quádrupla da Ata Notarial, como é o caso de 

Luiz Roberto Ayoub, Caroline da Cunha Muller e Isaque Brasil Maia. Para estes: 

 

[...] temos a função quádrupla da Ata Notarial – como bem observou nosso 
legislador infraconstitucional, como sendo a de garantir publicidade, autenticidade, 
segurança e eficácia dos atos jurídicos, logrando o notário, ao passo em que sua 
intervenção estabelece prova pré-constituída, e que esta, por sua vez, serve de 
aparato legal em uma solução de conflitos, uma função jurisdicional. [..] 214 

                                                                                                                                                                                     

 
213LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
214 AYOUB, Luiz Roberto; MULLER, Caroline da Cunha; MAIA, Isaque Brasil. A Ata Notarial e seu Valor 
como Prova. Revista da Emerj – Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 12, 
n. 46, pp.59-68, 2009. Disponível em: 
<http://www.emerj.rj.gov.br/revistaemerj_online/edicoes/revista46/Revista46_59.pdf>. Acesso em: 11 maio 
2016. 
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Podemos também encontrar na doutrina, duas outras grandes finalidades da Ata 

Notarial: sua capacidade de evitar litígios e, no caso desses não serem evitados, a 

possibilidade da Ata Notarial se tornar meio de prova em processo judicial: 

 

De modo geral, documentos com fé pública revestem os atos neles declarados de 
grande capacidade preventiva de litígios. Operam no plano extraprocessual de 
resolução ex ante, como gostam os economistas, ou de regulação a priori, como 
preferem os juristas, das possíveis lides. E, quando o processo contencioso torna-se 
inevitável, a escritura pública possui força probatória redobrada e difícil de ser 
questionada em juízo. Assim, o instrumento notarial serve tanto para prevenir e 
evitar litígios quanto para abreviá-los, em razão da qualidade da prova. As atas 
notariais desempenham essas duas funções.215 

 

Tal possibilidade da Ata Notarial ser objeto de prova só  seria possível devido a fé 

pública inerente a este instrumento e, além disso, pelo fato da Ata Notarial, inclusive devido a 

sua própria função, ter a capacidade de perpetuar no tempo, os atos ou fatos nela descritos216. 

 

6.10  BENEFÍCIOS 

 

O Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo lista 10 (dez) motivos217 para se fazer 

uma Ata Notarial, quais sejam: 

 

(1)  Segurança: A Ata Notarial documenta com fé pública e segurança jurídica algo 

presenciado ou constatado pelo tabelião, evitando-se a perda, destruição ou 

ocultação de provas. 

 

(2)  Utilidade: A Ata Notarial pode ter como conteúdo páginas da internet, 

imagens, sons, mensagens de texto, ligações telefônicas, reuniões ou quaisquer 

outros fatos presenciados pelo tabelião. 

 
                                                           
215 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e 
imparcialidade. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 157, grifos nossos. 
 
216 “Tem a Ata Notarial o condão de preconstituir prova dotada de fé pública, isto é, os fatos que notário declarar 
que ocorreram em sua presença presumem-se verdadeiros, tornam-se críveis, até que se prove o contrário. Por 
isso diz-se que a Ata Notarial tem a característica de perpetuar o fato no tempo, com força de fé pública.” 
(BRANDELLI, Leonardo. Atas Notariais. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial. Porto Alegre: 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 55). 
 
217 Cf. Anexo A deste trabalho. 
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(3)  Prova plena: A Ata Notarial é aceita em juízo como meio de constituição de 

prova, pois é revestida de força probatória, executiva e constitutiva. 

 

(4)  Veracidade: O documento público goza de presunção de legalidade e exatidão 

de conteúdo que somente podem ser afastados judicialmente mediante prova 

em contrário. 

 

(5)  Perpetuidade: A Ata Notarial fica eternamente arquivada em cartório, 

possibilitando a obtenção de 2ª via (certidão) do documento a qualquer tempo. 

 

(6)  Imparcialidade: O tabelião atua de forma imparcial na constatação dos fatos e 

narrativa do que foi presenciado. 

 

(7)  Comodidade: A Ata Notarial pode ser realizada em qualquer dia da semana ou 

horário, de acordo com a necessidade do interessado. 

 

(8)  Conservação: A Ata Notarial pode ter por objeto a constatação de fatos 

tipificados como crimes, auxiliando a justiça a punir os responsáveis. 

 

(9)  Economia: A constituição de prova através da Ata Notarial gera economia de 

tempo, de energia e de recursos para as partes. 

 

(10)  Liberdade: É livre a escolha do tabelião de notas qualquer que seja o 

domicílio das partes envolvidas, respeitando-se os limites do município de sua 

delegação. 

 

6.11  CLASSIFICAÇÃO 

 

A classificação das Atas Notariais não se encontra de forma unânime na doutrina e, 

como nos ensina Vasconcelos e Cruz218, esta atividade é difícil, pois são infinitos os fatos que 

                                                           
218 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática . 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.81. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
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são protegidos juridicamente. Porém, advertem os autores que os notários não poderão narrar 

fatos que não sejam de sua competência exclusiva. 

Sem qualquer pretensão de exercer aqui neste trabalho um estudo de direito 

comparado, achamos interessante trazer ao leitor trecho do artigo escrito pelo notário Volpi 

Neto onde se narra as espécies de atas notariais presentes no Mercosul, inclusive, fazendo 

referências a atos praticados aqui em nosso País: 

 

Nossos colegas de Mercosul, como exemplo mais próximo e rico merecem ser, no 
bom sentido “plagiados”. Vejam como definem os diferentes tipos de atas: 
 
ATAS DE COMPROVAÇÃO OU INSPEÇÃO. 
 
A natureza jurídica dessa atas é o testemunho, se acreditarmos somente no 
verificado por nós mesmos, nosso conhecimento seria muito restrito. Somos 
obrigados a confiar no que os outros conhecem ou tenham conhecido no passado e 
nos transmitem como verdadeiro. Portanto o testemunho é uma comprovação 
histórica, pela narração dos que presenciaram. 
A importância dessa ata é que pode ser o único laço a unir aquele fato com o futuro. 
Essas atas buscam constatar fatos como por exemplo, uma máquina que não esteja 
funcionando. Suponhamos que haja necessidade de comprovação desse fato perante 
juízo a fim de responsabilizar um vendedor ou assistente técnico. Ou ainda, para 
comprovar o não cumprimento de uma obrigação com terceiros. Podemos imaginar 
um sistema de caixa automático bancário, uma queda nas transmissões de dados, etc. 
Devemos, nesse caso nos abster de dar um parecer sobre a causa do não 
funcionamento e estar seguro de que todos os procedimentos de uso foram usados. 
Nosso “hermanos” fazem muito o uso dessa ata para comprovar a entrega de 
mercadorias, seu perecimento, má conservação, prazo de entrega, etc., são também 
conhecidas como atas de diligência. [...]  
Lembremos que nossa ferramenta é a linguagem técnica jurídica. 
Não vemos nenhum impedimento em usar da fotografia para retratar com fidelidade, 
o que aliás temos usado com freqüência, notadamente as fotos digitais que permitem 
sua impressão no livro, traslado e certidões. 
[...] 
 ATA DE DECLARAÇÃO. 
 
 Nesse caso, conflitam com os preceitos retro estabelecidos e entram na polêmica 
questão da escritura pública de declaração. Para BARDALLO, constituem uma 
confissão e as que versam sobre feitos de terceiro, são testemunhos extrajudiciais. 
Conforme afirmamos acima que, a “ata caracteriza uma narração e a escritura uma 
redação. Nessa, o notário transcreve a vontade das partes, naquela narra os fatos que 
presencia” devemos manter coerência com esse princípio. 
A nosso ver a distinção estaria entre a narração de um declaração da parte, que seria 
feita por uma ata, e se transcrevemos a vontade da parte lavramos uma escritura. 
Não existe segurança absoluta de que a declaração seja como tal se declara, tão 
somente com referência ao autor, ou seja o ato medio é autêncico porque na 
presença do notário. 
[...] 
Ortiz de Di Martino, afirma que “a matéria que é própria da ata, é em essência de 
atos não negociáveis isto é atos que respondam insuspeitadamente a idéia de feitos 
ou acontecimentos voluntários... que não suponham prestação de consentimento.” 
Podemos entender, dessa forma que a ata não é motivada a priori por nenhum 
processo negocial, e sua finalidade é a de documentar um fato. Não há oposição de 
vontades, como por exemplo numa compra e venda. 
Existe ainda uma subdivisão de atas , que seriam: 
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Ata de Notificação, que como o próprio nome diz tem por finalidade dar notícia de 
algo, com um determinado propósito a alguém. Essa ata abre grandes perspectivas à 
classe, que devem ser analisadas e debatidas, pois sabemos que esse papel é hoje 
desempenhado pelos oficiais de registro de títulos e documentos. 
Ata de Intimação, segundo a mesma autora, se busca o cumprimento de determinada 
conduta. Segue o mesmo raciocínio das atas de notificação.219 

  

Agora, passamos a expor a classificação das atas notariais em nosso sistema pátrio. 

 

6.11.1 Primeira classificação 

 

6.11.1.1. Materiais 

 

As Atas Notariais classificadas como materiais serão aquelas que em seu conteúdo 

haverá a  constatação ou percepção de fatos por parte do Notário, desde que, como já foi dito 

neste trabalho, tais fatos não sejam de natureza contratual ou, ainda, que não se qualifiquem 

em atos jurídicos. 

Assim, tais atas são “aquelas que afetam fatos jurídicos que, por sua índole, não há 

como qualificá-los como contrato.”220. 

 

6.11.1.2. Formais 

 

São aquelas em que a lei estabelece uma manifestação formal, como, por exemplo, 

aprovação de testamento cerrado ou ata de depósito perante o notário221. Segundo a doutrina, 

são “[...] aquelas em que a lei estabelece uma manifestação própria, singular e precisa [...]”222. 

  

                                                           
219 VOLPI NETO, Ângelo. Ata Notarial, Essa Nobre Desconhecida. Disponível em: < 
http://www.volpi.com.br/conteudo/320>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
220 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 82. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
 
221 Ibidem. 
 
222 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 174. 
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6.11.1.3. Típicas 

 

São as Atas Notariais previstas em lei, com efeito e regulamentação especial, como, 

por exemplo, as atas de protesto, de casamentos, etc.223. 

Luiz Guilherme Loureiro224 apresenta em sua obra, as Atas Notariais típicas e formais 

como sinônimas, esclarecendo que ambas são estabelecidas por lei e se tratam de Atas “que a 

lei determina como manifestação formal do tabelião [...]”. 

 

6.11.1.4. Atípicas 

 

São aquelas que, embora não previstas no ordenamento jurídico, são possíveis de 

serem realizadas pois possuem objeto lícito, o agente é capaz e as formas dos fatos são 

admitidas em direito.225 

 

6.11.2 Segunda classificação: formas específicas 

 

As Atas podem também receber uma segunda classificação, aquela de acordo com a 

atuação do Notário ao descrever o ato ou fato solicitado. 

Temos na doutrina que Julenildo Nunes Vasconcelos e Antônio Augusto Rodrigues 

Cruz, como também, Carlos Brasil Chaves e Afonso Celso F. Rezende,  indicam, de forma 

mais específica, Atas Notariais que podem ser elaboradas pelo Tabelião, quais sejam: Atas de 

mera percepção, Atas de controle e percepção e Atas de subsanação, manifestação e 

declaração de fatos próprios do notário. Para estes autores226: 

 

Atas de mera percepção: São aquelas em que notário expressa seu pensamento, que 
tenha adquirido pelo seus próprios sentidos, como, por exemplo, a constatação da 

                                                           
223 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p. 82. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
 
224 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
225 VASCONCELOS; CRUZ. Op. cit., p. 82. 
 
226 Ibidem. 
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entrega de um documento, a retificação unilateral de um erro material cometido em 
ato notarial, etc. 
É a mais pura manifestação de Ata Notarial, pois trata-se daquela em que o notário 
se limita a expressar o seu pensamento que haja adquirido por sua própria percepção 
sensorial. [...] Por ser missão do notário a de  dar fé em fatos, atos e manifestações 
de vontade, que em sua presença ocorrem e se realizam, não deve emitir juízo de 
valor. Deve se limitar a narrar os fatos e atos que haja percebido, não devendo de 
maneira alguma realizar uma atividade passiva, porque tem que se esforçar ao 
máximo, para obter uma perfeita identificação da coisa e exata captação da 
realidade. 
Na lavratura desse tipo de ata, o notário não pode excluir nenhum preceito legal; 
deve conhecer a primazia do sentido do visto, como fonte de evidência. Desta forma, 
poderá o notário lavrar uma ata, com maior efeito, sendo sua presença fundamental, 
permitindo assim a capacitação para verificação da situação jurídica e identificação 
do objeto. 
 
Atas de controle e percepção: São aquelas em que o notário não se limita a narrar 
um resultado que haja percebido por seus próprios sentidos, mas também atua 
fazendo um controle da legalidade de sua atuação, mediante a qual chegou-se ao 
resultado. 
 
Atas de manifestação e declaração de fatos próprios do notário: São os fatos 
narrados e testemunhados pelo notário diante de uma pessoa, que por erro ou 
omissão deixaram de constar em atos notariais de declaração de vontade que tenha 
realizado. 

 

6.11.3 Ata de Referência 

 

Abordada por Kollet227, trata-se de espécie de Ata Notarial cuja lavratura não é 

admitida em nosso sistema jurídico pátrio, vez que  sua finalidade é “receber as informações 

oferecidas por pessoas que atuam na qualidade de testemunhas.”.  

A não admissão desta Ata surge justamente pela sua finalidade, pois, de acordo com o 

nosso direito, somente pode ser alcançada e produzida as informações testemunhais em 

audiência, diante de um juiz.  

 

6.11.4 Ata de Notoriedade 

 

Trata-se de Ata Notarial cujo conteúdo é a declaração acerca de um fato determinado 

como notório, ou seja, de conhecimento de todos (conhecimento público), geral, com ampla 

publicidade. 

Para Brandelli, esta Ata Notarial seria uma espécie aceita em nosso direito: 

                                                           
227 KOLLET, Ricardo Guimarães. Manual do Tabelião de Notas para Concursos e Profissionais. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
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[...] a presente espécie de Ata Notarial afigura-se-nos como perfeitamente viável em 
nosso sistema jurídico. Na medida em que o notário apenas constata que 
determinado fato é tido como verdadeiro em determinado círculo social, temos aí 
uma espécie de ata de presença. O tabelião nada mais faz do que captar por seus 
sentidos tal realidade, e transportá-la para o documento adequado, o que é 
perfeitamente possível em nosso direito, sem evidentemente, haver um “processo de 
produção de provas”, a teor do que institui a lei espanhola.228 

 

Kollet229, por sua vez, assumindo posição diversa, entende que este tipo de Ata 

Notarial não teria incidência no Brasil, vez que já há uma previsão em nosso ordenamento 

jurídico que determina que os fatos notórios não necessitariam de prova em juízo, desta feita, 

a avaliação de tal notoriedade ficaria a cargo do juiz no curso do processo. 

 

6.11.5 Ata de Presença 

 

Consta neste tipo de Ata Notarial a ocorrência de um fato presenciado pelo Tabelião. 

Para Ricardo Guimarães Kollet230, esta é seria a “única espécie admitida para os 

Tabeliães de Notas brasileiros”. E, para Brandelli, seriam as típicas atas notarias231. 

Na Ata de Presença o Tabelião, a pedido de pessoa interessada, faz a constatação do 

fato pelos seus próprios sentidos, narrando neste instrumento aquilo que está presenciando 

sem emitir qualquer juízo de valor (podendo, inclusive, sair de sua Serventia para presenciar o 

fato solicitado pela parte): 

 

Define-se Ata Notarial de presença ou de mera percepção o instrumento público, 
elaborado pelo tabelião de notas, em que se expressa um fato jurídico que, captado 
por um ou mais dos sentidos externos do mesmo tabelião (contanto que nunca lhe 
falte a atuação da vista), tenha sido percepcionado internamente (ou seja, pelos 
sentidos internos), quer se trate de um sensível próprio (objeto formal quo do sentido 
externo correspondente), quer dos sensíveis comuns, com a conjunta recepção dos 
sensíveis per accidens232. 

 
                                                           
228 BRANDELLI, Leonardo. Atas Notariais. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial. Porto Alegre: 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p.62. 
 
229 KOLLET, Ricardo Guimarães. Manual do Tabelião de Notas para Concursos e Profissionais. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
 
230 Ibidem. 
 
231 BRANDELLI, Leonardo. Atas Notariais. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial. Porto Alegre: 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 59. 
 
232 DIP, Ricardo (Coord.) et al. Direito registral e o Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2016, p. 134. 
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O que se extrai de maior importância deste tipo de Ata é a narrativa dos fatos presente 

na mesma. 

Ao narrar o fato da forma como ele é percebido pelo tabelião, não há presente 

qualquer  juízo de valor por parte do Notário. Há, portanto, apenas a descrição daquele fato 

ou, ainda, seu modo de ser. O notário atuará, nas palavras de Zulmar Duarte de Oliveira Jr.233, 

como um “terceiro independente e desinteressado (arts. 27 e 28 da Lei n.º 8.935/1994).”  

 

6.11.6 Ata de Verificação 

 

Nesta espécie de Ata o Tabelião irá verificar determinado fato ou ato a ele apresentado 

(comprovação de autenticidade, conteúdo e até existência).   

 

6.11.7 Atas de subsanação 

 

Seriam atas pelas quais o Tabelião (de ofício ou por meio de requerimento) poderia 

corrigir erros materiais ou, ainda, omissão que estivesse presente instrumento público notarial.  

Para Leonardo Brandelli, este tipo de ata não teria validade em nosso direito, vez que 

não há qualquer previsão legal deste tipo de ação por parte do notário, não sendo portanto 

admitida tal ‘ampliação’: 

 

A autorização para a confecção de Ata Notarial prevista na Lei nº 8.935/94 é a de 
Ata Notarial em sua versão standard, isto é, da Ata Notarial padrão, que é aquela na 
qual o notário capta determinada situação por seus sentidos e narra em documento o 
que captou. Na ata de subsanação o notário além de constatar uma omissão ou um 
erro, age, atua, retificando o erro ou sanando a omissão. Trata-se, pois, de ampliação 
do objeto da Ata Notarial, que só pode efetivar-se mediante autorização legislativa. 
Não há que se falar aqui em aplicação analógica, por inexistir tal instituto em outra 
esfera do direito brasileiro, e nem em interpretação extensiva, por ser instituto com 
objeto definido.234 

 

                                                           
233 GAJARDONI, Fernando Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA Jr., Zulmar 
Duarte. Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença - Comentários ao CPC de 2015. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. 
 
234 BRANDELLI, Leonardo. Atas Notariais. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial. Porto Alegre: 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 69. 
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Há ainda outros tipos de Ata Notarial, como aquelas indicadas pelo Tabelião Luiz 

Guilherme Loureiro: atas de mera percepção de coisas (já tratada anteriormente), atas de juízo 

e qualificação, atas de fé pública sobre atos do próprio notário e, por fim, atas de 

manifestação; e pelos autores Regina Pedroso e Milton Fernando Lamanauskas: ata de 

comparecimento, ata de declaração testemunhal, ata de referência de titularidade de domínio. 

A seguir vamos esclarecer estas espécies de atas. 

 

6.11.8 Atas de juízo e qualificação do notário 

 

Trata-se de Ata Notarial onde o Tabelião irá formular juízos sobre a realidade de fatos 

não sensíveis ou sobre a notoriedade de um fato. 

 

6.11.9 Ata que porta fé pública sobre atos do próprio notário 

 

É a constatação realizada pelo notário, no âmbito de uma Ata Notarial,  acerca de atos 

que ele próprio realizou no exercício de sua função. 

 

6.11.10 Ata de manifestação 

 

Trata-se da Ata Notarial que contém manifestações de vontade do requerente ou de 

terceiro, presenciadas ou captadas  pelo Tabelião, por meio de seus sentidos. 

 

6.11.11 Ata de comparecimento 

 

Seria uma ata na qual se “registra o comparecimento de determinada pessoa na 

serventia quando da ausência de outra para a realização de determinado ato.”235 

 

                                                           
235 PEDROSO Regina; LAMANAUSKAS, Milton Fernando. Direito notarial e registral atual. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. 
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6.11.12 Ata de declaração testemunhal 

 

Na Ata de declaração, o Tabelião de Notas colhe declarações de determinadas pessoas 

acerca da ocorrência de um determinado fato. Sobre tal Ata temos que: 

 

O notário se desloca no sentido de colher determinada declaração sobre algum fato. 
Sua utilidade é inquestionável principalmente nos casos em que a testemunha por 
qualquer motivo não pode estar presente (por exemplo, numa audiência ou reunião). 
Basta que se desloque ao notário ou este àquela e ela manifeste sua intenção de 
testemunhar e este, com a imparcialidade que lhe compete, juntamente com a fé 
pública, formaliza a ata.236 

 

Este tipo de Ata Notarial não comprova a ocorrência daquele fato narrado, mas 

somente comprova que uma determinada pessoa esteve perante determinado Tabelião e que 

prestou aquelas declarações contidas na Ata. Desta forma, é preciso tomar cuidado para não 

haver confusão com o disposto na Ata, se o fato ali disposto é ou não verídico, e, neste 

sentido são as palavras do mestre e doutor Marcelo Abelha: 

 

[...] o tabelião, com a legitimidade que lhe conferem os artigos 6º e ss. da Lei 
8.935/1994, documenta com fé pública, em Ata Notarial, ou seja, com a força 
probante dos documentos públicos, a existência e o modo de existir de algum fato. 
Isso quer dizer que ele tão somente documenta o fato com autenticidade [...]. Isso 
fica mais claro num exemplo, quando diante do notário uma pessoa decide 
testemunhar sobre determinado fato. Nesse caso, a Ata Notarial irá revelar com 
fidelidade quem esteve no cartório, que horas esteve, com quem esteve e o que pediu 
que fosse documentado em Ata Notarial. Contudo, saber se é ou não é verdadeiro o 
testemunho é coisa diversa. Daí por que o legislador foi correto e bem curto ao dizer 
que a Ata Notarial é documento público que atesta com fidelidade e autenticidade 
um fato ou seu modo de existir. Nesse exemplo há a documentação de um 
testemunho, mas não serve de qualquer prova de veracidade se o testemunhado 
narrado é ou não verdadeiro. 237 

 

6.12  OUTRAS ATAS 

 

Ao final de todas estas classificações, cabe a nós esclarecer que há outras Atas 

existentes na atividade cartorária, porém, não se tratam de Atas Notariais, mas sim de atas 

cuja atribuição é de outras especialidades, como, por exemplo: ata de protocolização (de 

competência do registro de títulos e documentos); ata de referência de titularidade de domínio 
                                                           
236 Ibidem. 
 
237 ABELHA, Marcelo. Manual de direito processual civil – 6.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 
2016, p.572, grifos nossos. 
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(de competência dos registros de imóveis); ata de protesto (de competência dos tabelionatos 

de protestos); e ata de notificação (de competência do registro de títulos e documentos no que 

concerne à notificação extrajudicial). 

A denominada “Ata de Depósito”, de grande utilização no notariado espanhol e 

hispano-americano, não é usada em nosso país. Esta ata tem como finalidade a lavratura de 

ato de entrega de coisa, documento ou valores em depósito ante o notário. É justamente por 

tal finalidade que não há o emprego desta ata no notariado brasileiro, pois em nosso direito, o 

Tabelião de Notas não possui a atribuição de depositário238.  

   

6.13  ATA NOTARIAL X ESCRITURA PÚBLICA 

 

Há muitos que confundem os instrumentos da Ata Notarial e da Escritura Pública, 

porém, ainda que ambos sejam espécies do gênero ato notarial e com presença de fé pública, 

tratam-se de instrumentos distintos e que, neste trabalho, é importante salientarmos tal 

dessemelhança. 

A escritura pública normalmente fará o retrato de um negócio jurídico, diferentemente 

da Ata Notarial, que não traz em seu bojo qualquer manifestação de vontade apta a criar, 

modificar ou extinguir direito. O que pode acontecer é da Ata Notarial apenas documentar 

alguma manifestação de vontade (porém estará somente como uma constatação ou verificação 

do Tabelião, como um testemunho).  

Nas palavras de Volpi Neto239, “ a ata caracteriza uma narração e a escritura 

uma redação. Nessa, o notário transcreve a vontade das partes, naquela narra os fatos que 

presencia.” 

Assim, podemos resumir que a Ata Notarial e a Escritura Pública tem, como primeira  

diferença básica, a existência ou não de uma declaração de vontade em seu conteúdo. Esta 

declaração encontra-se presente na escritura, enquanto na Ata Notarial não. 

                                                           
238 SILVA, João Teodoro da. Ata Notarial – Sua utilidade no cenário atual - Distinções das Escrituras 
Declaratórias. In: VOLPI NETO, Ângelo. (Coord.). Ideal: direito notarial e registral. São Paulo: Instituto de 
Registro Imobiliário do Brasil: Quintal Editorial, 2010, p. 40. 
 
239 VOLPI NETO, Ângelo. Ata Notarial, Essa Nobre Desconhecida. Disponível em: < 
http://www.volpi.com.br/conteudo/320>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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De acordo com Felipe Leonardo Rodrigues: “Para a Ata Notarial importa o ato-fato 

jurídico não negociável, contrário da escritura pública, que se consubstancia pela 

manifestação da vontade livre, reta e honesta, cuja base procede da alma.”. 240 

Outra diferença que se faz presente tem relação com a atuação do Tabelião na 

lavratura desses atos.  

Enquanto que na escritura pública o Notário atua diretamente com o negócio jurídico, 

com suas observações e declarações voltadas à vontade das partes, na Ata Notarial o Tabelião 

irá descrever o ato ou fato presenciado por ele, de modo não restrito à vontade das partes, mas 

sim, de acordo com o que está constatando através de seus próprios sentidos. 

Esta distinção também é apresentada por Ceneviva, que nos explica que na Escritura 

Pública o Tabelião escreve com suas palavras, ou reduz a termo, aquilo que as partes 

informam para ele ou declaram, satisfazendo a vontade dessas partes. Já na Ata Notarial,  

“tanto podem ser resenhadas ou reproduzidas palavras pronunciadas por partes ou terceiros, 

quanto podem ser notas do próprio delegado, indicando informações que colha, sem emitir 

juízo alheio à sua profissão, mas segundo seu critério [...]”241. Vejamos: 

 

Na escritura e no testamento estão as atividades clássicas do tabelião, quando toma 
ou faz notas referentes ao negócio jurídico ou à declaração de última vontade e as 
põe em escrito seu. A Ata Notarial permitelhe que intervenha ou participe na 
verificação ativa do ato ou do fato, no papel de verdadeiro descritor (segundo sua 
própria visão) deles. Nela podem, por exemplo, ser resenhadas ou reproduzidas 
palavras pronunciadas até por quem não seja o solicitante, assim como fatos de cujo 
testemunho o delegado do Poder Público, convocado pela parte, faz narrativa 
adequada.242 

 

E, ainda quanto à lavratura desses atos, Volpi Neto destaca o seguinte: 

 

A ATA é caracterizada pela atitude do notário, ou seja: O notário deve transcrever o 
que houve e vê, ( apreensão sensorial) não excluídos o olfato e tato, e sem maiores 
solenidades. 
Martines Segovia, expressa que que (sic) a Ata carece do sedentarismo da escritura, 
e pelo contrário, se particulariza pelo desenvolvimento ambulativo. 
Daí podemos deduzir que, ao contrário da escritura, a ata admite sua consecução de 
forma estendida, sendo aquela ao menos teoricamente “instantânea” conforme 
leitura do art. 215 do C. Civil. 

                                                           
240 RODRIGUES, Felipe Leonardo. A Ata Notarial na prática. Disponível em: < 
http://www.atanotarial.org.br/artigos_detalhes.asp?Id=3>. Acesso em: 29 abr. 2016. 
 
241  CENEVIVA, Walter. A  Ata Notarial e os cuidados que exige. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata 
Notarial.  Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 94. 
 
242 Idem. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p.84. 
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Na prática isso significa que o notário não está obrigado a redigir a ata no momento 
em que presencia o fato, visto que a grande maioria das atas são feitas em 
diligências, podendo o notário fazer suas anotações para posteriormente redigi-las 
em seu tabelionato.243 

 

Outra diferença quanto a Ata Notarial e a Escritura Pública que podemos extrair da 

doutrina, mais precisamente da obra de Ricardo Guimarães Kollet, é quanto ao efeito: 

 

A diferença básica entre Ata Notarial e escritura pública – especialmente na questão 
dos efeitos – é que a escritura pública consagra o direito subjetivo, enquanto que 
a Ata Notarial servirá como meio para qualificar uma pretensão ou exceção. 
Explicamos: ao lavrar uma escritura pública de compra e venda do imóvel, 
observando todos os requisitos legais e fiscais já abordados, o Tabelião de Notas 
gera um título potencialmente suficiente para consagrar o direito subjetivo do 
comprador – a transmissão da propriedade. Há, ainda que potencialmente, o 
reconhecimento do direito subjetivo, pois o mesmo será definitivamente consagrado 
pelo registro. 
A Ata Notarial, por sua vez, não tem tal eficácia. Não há nenhum reconhecimento do 
direito subjetivo, o qual deverá ser pleiteado oportunamente, através de devido 
processo legal. Ela serve como meio de prova qualificada para o convencimento, ou 
não, do juízo competente, o qual poderá consagrar ou não, o direito subjetivo. A Ata 
Notarial serve à adjetivação deste. 
Não havendo reconhecimento de direitos subjetivos, entendemos que o ato 
ilícito poderá ser narrado pelo Tabelião de Notas em Ata Notarial.244 

 

Assim, como última diferença apontada pela doutrina é que há, na escritura pública, o 

reconhecimento de um direito subjetivo, enquanto que na Ata Notarial, não há a presença 

desta eficácia. 

 

6.14 A NECESSIDADE DE ROGAÇÃO PARA A ATA NOTARIAL: POSSIBILIDADE 
DA ATA NOTARIAL "DE OFÍCIO"?  

 

Como já muito visto neste trabalho, em nenhum documento notarial o Tabelião poderá 

agir de ofício, e, sendo a Ata Notarial uma espécie de documento notarial, esta também não 

poderá ser lavrada de ofício pelo Tabelião.  

Ensina-nos Walter Ceneviva que: “Dado o predomínio na lei brasileira do princípio da 

instância, não é de acolher a Ata Notarial de ofício, pela qual o tabelião lança em seus livros 

ata de sua iniciativa.”245. 

                                                           
243 VOLPI NETO, Ângelo. Ata Notarial, Essa Nobre Desconhecida. Disponível em: < 
http://www.volpi.com.br/conteudo/320>. Acesso em: 10 out. 2016, grifos nossos. 
 
244 KOLLET, Ricardo Guimarães. Manual do Tabelião de Notas para Concursos e Profissionais. 2. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, grifos nossos. 
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A lavratura da Ata Notarial deve ser provocada a partir de um requerimento feito por 

pessoa interessada, exceto, como nos lembra Loureiro246, no caso de “expressa previsão legal 

ou regulamento notarial que esclareça interpretação da norma de lei”. 

A solicitação (permissão) para que a Ata Notarial seja lavrada poderá ser tanto verbal 

como de forma escrita, mas desde que seja prévia, possível, determinada e, ainda, referente a 

um objeto lícito: 

 

Em primeiro lugar, o requerimento deve ser prévio, isto é, anterior ao começo da 
atividade notarial dirigida à percepção dos fatos, não sendo admissível que o notário 
consigne em ata fatos perante os quais estava presente, mas cuja constatação não 
havia sido requerida previamente pelo interessado. Não obstante, tal formalidade 
deve ser temperada em alguns casos em que se mostrar razoável a impossibilidade 
de prévio requerimento. É o caso, por exemplo, da parte que comparece à audiência 
de lavratura de escritura pública na qual não comparece a parte contrária. Nada 
impede que o outorgante presente demande ao notário a lavratura de ata onde fique 
constatada a ausência, desde que observados os requisitos formais e seja feita 
menção do horário do não comparecimento. 
Em segundo lugar, o pedido deve ser possível de ser atendido pelo notário. Esse 
profissional não pode ser compelido a constatar fatos que, em face das 
circunstâncias de sua ocorrência ou exigências para sua constatação, demandem 
esforço físico excessivo ou risco à sua saúde ou integridade física. 
Em terceiro lugar, o pedido deve explicitar e delimitar o evento a ser constado, não 
podendo ser admitidas rogações ambíguas ou indeterminadas. O requerente deve 
definir os fatos e circunstâncias que devem ser constatados pelo notário por meio da 
Ata Notarial. Em outros termos, é indispensável uma adequada concreção no ato da 
rogação inicial daqueles fatos que expressamente interessam ao requerente e que 
devem ser posteriormente comprovados pelo notário: desse modo, serão cumpridos 
os objetivos que interessam ao requerente e se evitarão dúvidas que possam surgir 
na prática da diligência. Por isso, não se afigura possível uma determinação a 
posteriori ou fracionada à medida que são praticadas as diligências necessárias. 
Finalmente, o objeto da rogação deve ser lícito – o que não se confunde com o 
objeto da Ata Notarial –, que pode ser um fato lícito ou ilícito, como acima 
afirmado. A licitude da demanda implica na observação e no controle do notário de 
elementos que afetam: a) o requerente, b) a própria atuação notarial e, c) o conteúdo 
do requerimento.247 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
245 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada: (lei n. 8.935/94). 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p.87, grifos nossos. 
 
246  LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
247 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014, grifos nossos. 
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6.15  POSSIBILIDADE DA REVOGABILIDADE DA ATA NOTARIAL 

 

A Ata Notarial é irrevogável e, uma vez lavrada, contendo a narrativa de determinado 

fato ou ato solicitado por pessoa interessada, não poderá o Tabelião declarar que aquilo 

narrado não ocorreu, nem mesmo se isso for de vontade das partes.  

Há, entretanto, a possibilidade de no caso de conter declaração na Ata Notarial, o 

declarante poder lavrar outra declaração retificando a anterior, porém, não poderá negar que 

prestou a declaração contida na Ata Notarial (ainda mais se assinou a Ata Notarial 

concordando com a narrativa ali exposta pelo Tabelião). 

 

6.16 COMPETÊNCIA TERRITORIAL VERSUS LIBERDADE DE ESCOLHA DO 
TABELIÃO 

 

Vimos anteriormente neste trabalho que, até por permissão legal, a escolha do Notário 

é livre por parte do interessado, porém, também vimos que a atividade do Notário é restrita ao 

Município para o qual o Tabelião recebeu delegação. Apenas para relembramos estas 

características, destacamos o trecho da obra de Luiz Guilherme Loureiro: 

  

Quanto ao notário, embora deva praticar seu mister na comarca em que recebeu 
delegação, pode realizar atos notariais relativos a bens situados alhures ou nos quais 
as partes sejam residentes ou domiciliadas em outras comarcas. De fato, a escolha 
do notário é livre, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação 
dos bens objeto do ato ou negócio jurídico. Não obstante, o notário não poderá 
praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação. Logo, 
apenas o notário não está sujeito a uma determinada limitação territorial. O tabelião 
pode lavrar atos, ainda que as partes e os bens pertinentes sejam domiciliados ou 
estejam localizados em outras comarcas ou territórios. No entanto, o notário não 
pode sair da comarca para a qual recebeu delegação para praticar os atos de ofício: 
as partes é que devem se locomover ao seu serviço notarial. O princípio da 
territorialidade, portanto, não se aplica aos notários.248 

 

Na doutrina, temos que os autores Carlos Fernando Brasil Chaves e Afonso Celso F. 

Rezende249 nos trazem interessante controvérsia existente na lavratura da Ata Notarial no que 

                                                           
248 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014, grifos nossos. 
 
249 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
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diz respeito ao limite territorial que deve ser respeitado pelo notário e a escolha deste por 

parte de pessoa interessada. 

Nestes casos, como nos apresenta os autores, teríamos um “verdadeiro conflito 

normativo entre a liberdade de escolha do tabelião de notas e a limitação de sua atuação 

dentro dos limites territoriais impostos. Tal conflito fica ainda mais evidente nas localidades 

de tabelião único.”250 

A tendência na solução para este primeiro conflito é, como nos indica os mestres, de 

forma excepcional, admitir a atuação notarial livre. Tal atuação se justificaria em dois 

aspectos: (1) a função principal da Ata Notarial, qual seja, a produção de prova; (2) a 

confiança da parte com o Notário, confiança esta suficiente para escolher este profissional 

para exercer tão sensível função que é a produção de prova mediante Ata Notarial. 

Assim se posicionam os autores quanto ao assunto: 

 

Tende-se aqui, como forma excepcional, a admitir a atuação tabelioa livre na 
lavratura de atas notariais. Isso porque a finalidade precípua da Ata Notarial é com 
provação sensível com objetivo de produção de prova. É certo que a parte solicitante 
quer optar por um profissional de sua confiança para tal realização, o que não 
necessariamente envolveria o notariado da localidade em que ocorrer o ato ou fato a 
ser comprovado.251 

 

O segundo caso de conflito apresentado pelos mesmos autores refere-se às situações 

onde o fato ou ato a ser lavrado e comprovado na Ata Notarial ultrapassa os limites de 

circunscrição do Notário escolhido pelo interessado.  

Não seria sensata a interrupção brusca da lavratura da Ata e a perda de informações 

neste cenário. 

A solução para mais este caso de conflito também é ministrada pelos autores. Segundo 

Carlos Fernando Brasil Chaves e Afonso Celso F. Rezende, para tais casos excepcionais, 

necessário seria uma autorização por parte de órgão superior ao notário, ou seja, a Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, para que houvesse a lavratura da Ata Notarial em território 

onde o Notário seria incompetente. Vejamos: 

 

[...] acredita-se que para executar adequadamente atas notariais em circunstâncias 
excepcionais, exceto no caso de ato continuado em limites territoriais diversos, 
necessitará o tabelião de pelo menos autorização normativa emanada da Egrégia 

                                                           
250 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 66. 
 
251 Ibidem, pp. 66-67. 
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Corregedoria Geral da Justiça dos Estados da Federação, sem a qual estará sempre o 
notário adstrito ao princípio aqui estabelecido. 
Garante-se, contudo, ao tabelião de notas, que, dentro da sua circunscrição 
territorial, pode lavrar o ato notarial em qualquer lugar, desde que consigne, no 
documento, o lugar no qual o ato foi praticado.252 

 

6.17 RESPONSABILIZAÇÃO DO NOTÁRIO COM RELAÇÃO À ATA NOTARIAL 

 

A lei dos notários e dos registradores reserva um capítulo próprio para tratar sobre a 

responsabilidade civil e criminal destes profissionais.  

Tem-se que “da eficácia e publicidade dos atos jurídicos praticados, são os notários 

responsáveis civil e criminalmente.”253 

A responsabilidade do notário é vasta, chegando a abranger responsabilidades 

trabalhistas e até fiscais, porém, como o objetivo deste trabalho é apresentar ao leitor aspectos 

atinentes à Ata Notarial, não vamos aqui nos prolongar com todo este tema da 

responsabilidade do Notário, mas iremos apenas expor aquilo que se adéqua ao trabalho 

proposto. 

A responsabilidade atribuída ao Tabelião no exercício de suas atividades é de caráter 

pessoal, sendo este responsabilizado pelos danos que ele mesmo ou seus prepostos causarem a 

terceiro ao exercerem os atos da Serventia, sem qualquer necessidade de haver conduta 

culposa ou dolosa (elementos subjetivos), conforme disposto em lei: 

 

CAPÍTULO III 
Da Responsabilidade Civil e Criminal 
 
Art. 22.  Os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão 
pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos 
relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos próprios da 
serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos 
prepostos. (Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015) 
Art. 23. A responsabilidade civil independe da criminal. 
Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que 
couber, a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. 
Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os notários e os 
oficiais de registro de sua responsabilidade civil. 254 

                                                           
252 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 67. 
 
253 PEDROTTI, Irineu Antônio; CÉSAR, José Maria de Almeida. Serviços Notariais e de registro. São Paulo: 
Universitária de Direito, 1996, p. 17. 
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Para Luiz Guilherme Loureiro255, ao analisar o exposto na lei n.º 8.935/94, pode-se 

afirmar que a responsabilidade do registrador é objetiva e este também é o entendimento do 

nobre doutrinador Hely Lopes Meirelles256, também citado por Loureiro em sua obra.  

Ocorre, porém, que o próprio autor nos traz que tal posição não é unânime por parte da 

doutrina257, mas que decisões do Superior Tribunal de Justiça corroboram para tal sentido258: 

A nosso ver, a questão da responsabilidade objetiva dos notários e registradores, 
ainda suscita dúvidas na doutrina e na jurisprudência. No entanto, tanto a Primeira 
quanto a Segunda Turmas do STJ firmaram o entendimento de que tal 
responsabilidade destes profissionais do direito é objetiva. Eles terão direito de 
regresso contra os seus prepostos, mas apenas na hipótese em que estes agiram com 
dolo ou culpa. 
A questão foi recentemente debatida no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu 
pela responsabilidade objetiva do notário e do registrador, conforme se conclui do 
seguinte aresto: 
“‘É objetiva a responsabilidade do tabelião (art. 22 da Lei 8.935/1994) pelos danos 
resultantes de sua atividade notarial e de registro exercida por delegação (art. 236, 
§ 1.º, da CF/1988). O Estado apenas responde de forma subsidiária, sendo 

                                                                                                                                                                                     
254 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016, grifos nossos. 
 
255 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
256 “Para Hely Lopes Meirelles, as pessoas físicas e jurídicas que exercem funções públicas delegadas também 
respondem objetivamente pelos danos que seus empregados, nessa qualidade, causarem a terceiros. Para o jurista 
citado, não é justo e jurídico que a só transferência da execução da função pública ao particular descaracterize a 
sua intrínseca natureza estatal e libere o executor privado das responsabilidades que teria o Poder Público se o 
executasse diretamente. 
Ainda de acordo com Hely Lopes Meirelles, ao utilizar o vocábulo “agente”, no sentido genérico de servidor 
público, a Constituição abrange, para fins de responsabilidade civil objetiva, todas as pessoas incumbidas da 
realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. De acordo com este entendimento, a 
responsabilidade é originariamente do notário e do registrador, independentemente de culpa e, subsidiariamente, 
da Administração.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro . 29. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 222 apud LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014). 
 
257 Na doutrina, entendimento contrário, ou seja, no sentido de entender que a responsabilidade civil dos 
registradores e notários por eventuais danos causados no exercício de suas funções  é de caráter subjetivo, é 
apresentado por  Ana Luísa de Oliveira de Arruma, que ainda traz à baila outros doutrinadores com o mesmo 
entendimento: Ricardo Henry Marques Dip, Walter Ceneviva, Regnoberto M. de Melo Jr., Marcelo Guimarães 
Flash, Hércules Alexandre da Costa Benício. (ARRUDA, Ana Luísa de Oliveira de. Cartórios Extrajudiciais: 
aspectos civis e trabalhistas: sucessão trabalhista, estabilidade e regime especial, concurso público, 
responsabilidade civil. [s. L.]: Atlas, 2008). 
 
258 Na mesma acepção é o que nos ensina Regina Pedroso e Milton Fernando: “[...]a partir de 2009, encontramos 
no STJ decisões que proporcionam o entendimento de que a responsabilidade dos notários e registradores 
é objetiva, restando ao Estado a responsabilidade subsidiária. Ainda assim, as decisões frisam ser a 
responsabilidade adstrita aos atos que são próprios da serventia, praticados pelo delegado pessoalmente ou por 
seu preposto (v. REsp 1.134.677/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 1.163.652/PE, Rel. Min. 
Herman Benjamin; REsp 1.087.862/AM, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1.044.841/RJ, Rel. Min. Luiz 
Fux).” (PEDROSO Regina; LAMANAUSKAS, Milton Fernando. Direito notarial e registral atual. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015). 
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desnecessária sua denunciação à lide, sem prejuízo do direito de regresso em ação 
própria. No caso, houve transferência de imóvel mediante procuração falsa lavrada 
no cartório não oficializado de titularidade do recorrente, o que gerou sua 
condenação à indenização de danos morais’. Precedentes citados: REsp 1.087.862-
AM, DJe 19.05.2010, e REsp 1.044.841-RJ, DJe 27.05.2009” (REsp 1.163.652-PE, 
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1.º.06.2010). 
De qualquer forma, o notário e o registrador respondem, de forma objetiva, tão 
somente pelos atos que são próprios da serventia, e não pelos negócios particulares 
entre seus escreventes e os usuários, que não se comunicam com a atividade própria 
da unidade de serviço. Quando o agente público age dentro do limite legal no qual 
recebeu a delegação, praticando ato notarial de acordo com a forma prevista pela lei 
ou as normas de serviço impostas pela Corregedoria de Justiça, não será 
responsabilizado por dano que possua nexo com o ato praticado.259 

 

Temos assim que, pela responsabilidade objetiva, existindo o resultado lesivo e o nexo 

causal entre o dano e a conduta do agente, estará caracterizada a responsabilidade civil do 

Notário. Somente haverá necessidade do “elemento subjetivo do preposto, para que o titular 

da serventia possa exercer o direito de regresso contra este, caso venha a ser condenado a 

indenizar o usuário do serviço público.”260 

O Notário não será responsabilizado pelas “obrigações do antigo delegatário ou da 

pessoa interinamente designada para responder pela unidade vaga, seja no que se refere às 

obrigações civis, fiscais e, evidentemente, as penais.”261 

No que tange à lavratura da Ata Notarial, se o Tabelião ao realizar suas tarefas não 

fizer a devida observância com relação aos elementos formais deste documento e, ainda, não 

respeitar o disposto em lei com relação às suas obrigações e cuidados, poderá ser 

responsabilizado pelos seus atos que causarem prejuízos, desde que a parte prejudicada assim 

o faça, reivindicando seus direitos.  

O Tabelião será responsável tanto pelos danos materiais como pelos danos morais a 

que der causa. 

Já quanto à responsabilidade penal, a lei é clara ao determinar que os notários e 

oficiais de registro serão considerados como funcionários públicos para os efeitos penais, 

sendo que a responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se, no que couber, a 

legislação relativa aos crimes contra a administração pública.  

                                                           
259 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
260 Ibidem. 
 
261 Ibidem. Cf. Neste sentido, o parecer emitido pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
processo CG 855/2003. 
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Diferentemente do que ocorre no cível, quem responderá pela prática do ato tipificado 

como crime será a pessoa quem praticou tal ato ilícito, assim, se o crime for praticado por 

preposto, somente este que responderá e não o Notário ou o Registrador.  

  

6.18  MODELO DE ATA NOTARIAL 

 

O modelo de Ata Notarial a seguir é apresentado pelos mestres Carlos Fernando Brasil 

Chaves e Afonso Celso F. Rezende no capítulo XI – Prática Notarial, da obra “Tabelionato de 

notas e o notário perfeito” e, achamos por bem apresentá-lo neste trabalho para que o leitor 

pudesse ter contato com a aparência e termos apresentadas na Ata Notarial. 
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Figura 2 - Modelo de Ata Notarial.  

Fonte: CHAVES, Carlos Brasil. REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário 
perfeito. 7ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013, pp.  410- 411. 
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7 BREVE EXPOSIÇÃO ACERCA DA TEORIA GERAL DA PROVA  

 

As partes dentro de um processo possuem como principal objetivo ganhar a demanda 

proposta e, para isto, necessitam provar a ocorrência dos fatos que alegam, sendo 

fundamental, portanto, convencer o juiz, no decorrer do processo, da veracidade de seus 

argumentos e da ocorrência dos fatos que afirmam.262 

Em termos jurídicos, a prova será todo e qualquer elemento (desde que legais) pelo 

qual se busca demonstrar a existência e a veracidade de um fato.  

No âmbito processual, a prova é apresentada ao julgador com a finalidade de 

convencê-lo sobre determinado fato.  

Resta esclarecer ainda que não podemos confundir a prova com o meio de prova, pois 

este último são os instrumentos e as atividades que materializam a prova: 

 

O termo prova origina-se do latim – probatio –, que significa ensaio, verificação, 
inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou confirmação. Dele deriva o verbo 
provar – probare –, significando ensaiar, verificar, examinar, reconhecer por 
experiência, aprovar, estar satisfeito com algo, persuadir alguém a alguma coisa ou 
demonstrar. Entretanto, no plano jurídico, cuida-se, particularmente, da 
demonstração evidente da veracidade ou autenticidade de algo. Vincula-se, por 
óbvio, à ação de provar, cujo objetivo é tornar claro e nítido ao juiz a realidade de 
um fato, de um acontecimento ou de um episódio.  
[...] 
A prova é a demonstração lógica da realidade, no processo, por meio dos 
instrumentos legalmente previstos, buscando gerar, no espírito do julgador, a certeza 
em relação aos fatos alegados e, por consequência, gerando a convicção objetivada 
para o deslinde da demanda.263 

 

7.1 PROVA TÍPICA X PROVA ATÍPICA; PROVA JUDICIAL X PROVA 
EXTRAJUDICIAL 

 

A “prova judicial” é aquela produzida dentro de um processo judicial, quando já há 

instauração deste, diferentemente do que ocorre com a “prova extrajudicial” que tem sua 

produção em momento anterior, sem haver ainda o processo.  

A Ata Notarial caracteriza-se como uma prova extrajudicial pois é realizada fora de 

um processo. 

                                                           
262 DESTEFENNI, Marcos. Curso de processo civil. Processo de conhecimento: tutela antecipada, provas, 
recursos e cumprimento da sentença. 2. ed. Tomo 2, vol. I. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 107. 
 
263 NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, grifos nossos. 
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As denominadas “provas típicas” são aquelas que possuem previsão legal, com 

procedimento próprio no que se refere a sua produção; por outro lado, são denominadas 

“provas atípicas” aquelas provas que não são previstas de forma explícita em lei ou, ainda, 

que não possuem legislado o seu procedimento específico de produção.  

Até a reforma do Código de Processo Civil, a Ata Notarial era considerada como 

prova atípica vez que não era expressamente prevista, porém, com o novo código processual, 

a Ata Notarial passou a ter o status de prova típica, prevista no artigo 384 do NCPC264. 

 

7.2 O ÔNUS DA PROVA 

 

O que se denomina de “ônus da prova” é a responsabilidade que tem as partes 

processuais de provar todos os fatos que alegam. São as regras do ônus da prova que 

determinam, em cada situação, a quem incumbe a produção de provas acerca de cada fato.265 

Tal obrigação de provar encontra-se no artigo 156266 do Código de Processo Penal e no 

artigo 373267 do Novo Código de Processo Civil. 

No processo penal, o ônus da prova incumbe a quem fizer a alegação, já no processo 

civil incumbirá ao autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e também ao réu (quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor). 

Há, porém, casos em que ocorre o que denomina-se de “inversão do ônus da prova”, 

nestes casos, a lei faz uma autorização para que haja a inversão do ônus da prova. Muitas 

vezes tais situações são presenciadas no cotidiano consumerista, vez que o consumidor tem 

menos condições de provar o que alega perante o fabricante, vendedor, produtor etc. 

 

 

                                                           
264 Cf. veremos em capítulo próprio deste trabalho ao tratarmos sobre o novo Código de Processo Civil. 
 
265 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 433. 
 
266 “Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”. (BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 11 mai. 2016). 
 
267  “Art. 373.  O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (BRASIL. Lei nº 13.105, 
de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016). 
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7.3 SISTEMAS DE APRECIAÇÃO DA PROVA E O PRINCÍPIO DA LIVRE 
APRECIAÇÃO DE PROVAS 

 

Ao longo de suas próprias evoluções, tanto o processo civil como o penal, conheceram 

certos sistemas de apreciação e valoração de provas. Entre estes sistemas estão: 

 

� Sistema ordálico ou dos ordálios ou “juízos de Deus” : este sistema de 

valoração remonta à antiguidade e representa uma verdadeira barbárie aplicada 

no sistema processual, pois os acusados eram submetidos a verdadeiros 

sacrifícios. Este sistema tinha como base a “[...] crença de que o ente divino 

intercedia no julgamento, demonstrando a inocência do acusado que 

conseguisse superar a prova imposta [...]. Cabia ao julgador somente a 

constatação do resultado final. O julgamento, nesse caso, era, em geral, 

desvinculado da averiguação de quaisquer circunstâncias relativas aos fatos 

que constituíssem o delito imputado ao acusado.”268 

 

� Sistema da prova legal ou tarifada ou certeza legal: neste sistema (que aparece 

adotado como uma exceção269 em nosso meio processual) as provas possuem 

um valor já preestabelecido. Por este sistema “para que o juiz pudesse 

condenar seria preciso antes reunir certas provas, previamente determinadas. 

Logo, os meios de prova aceitos [...] passaram a ser classificados e 

hierarquizados. Consequentemente, uma vez colocado diante desse conjunto de 

provas, de valor antecipadamente estabelecido em lei, incumbia ao juiz 

necessariamente condenar, pouco importando, numa ou noutra hipótese, a sua 

convicção íntima.”270 

 

                                                           
268 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 430. 
 
269 A exemplo do art. 158 do Código de Processo Penal que determina a obrigatoriedade do exame de corpo de 
delito: “Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 
indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”. 
 
270 BARROS, Marco Antonio de. A busca da verdade no processo penal. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 341. 
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� Sistema da convicção íntima do juiz, livre convicção ou certeza moral271: neste 

sistema o juiz será livre para realizar a apreciação das provas sem precisar 

fundamentar sua decisão.  

 

� Sistema do livre convencimento motivado do juiz ou persuasão racional: é o 

sistema que, em  regra, adota-se em nosso direito pátrio. Encontra fundamento 

constitucional no artigo 93, IX: “Lei complementar, de iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os 

seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 

preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 

interesse público à informação;”. 

 

Como vimos, adotamos em nosso direito o livre convencimento motivado do juiz272 ou 

princípio da persuasão racional.  

O juiz será livre para formar sua convicção, apreciando o conjunto probatório e 

valorando racionalmente os elementos de prova independentemente de tarifação legal, porém, 

terá o dever de indicar os motivos de seu convencimento na sentença. 

  

 

 

 

  

                                                           
271 Este sistema somente é adotado em nosso País nos casos em que há julgamento pelo Tribunal do Júri, pois 
não sendo este o caso, o juiz sempre deve fundamentar suas decisões sob pena dessas serem nulas. 
 
272 No Código de Processo Penal o livre convencimento está esculpido no artigo 155; enquanto no Novo Código 
de Processo Civil o princípio encontra-se no artigo 371. 
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8 A ATA NOTARIAL COMO PROVA 

 

Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não 

especificados em lei, são hábeis para provar a verdade dos fatos alegados, é o que nós 

podemos  entender do disposto no Código de Processo Civil brasileiro.  

A possibilidade de utilização da Ata Notarial como meio de prova encontra-se 

amparada nos códigos civil (artigo 215) e de processo civil (artigos 405 e 374, IV), in verbis: 

 

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de 
fé pública, fazendo prova plena. 273 
 
Art. 405.  O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos 
fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que 
ocorreram em sua presença. 274 
 
Art. 374.  Não dependem de prova os fatos: 
I - notórios; 
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 
III - admitidos no processo como incontroversos; 
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. 275 

 

José Antonio Escartin Ipiens, ao definir o que seria a Ata Notarial, também destaca a 

importância deste instrumento notarial como meio de prova: 

 

Instrumento público autorizado por notário competente, a requerimento de uma 
pessoa com interesse legítimo e que, fundamentada nos princípios da função 
imparcial e independente, pública e responsável, tem por objeto constatar a realidade 
ou verdade de um fato que o notário vê, ouve ou percebe por seus sentidos, cuja 
finalidade precípua é a de ser um instrumento de prova em processo judicial, mas 
que pode ter outros fins na esfera privada, administrativa, registral, e, inclusive, 
integradores de uma atuação jurídica não negocial ou de um processo negocial 
complexo, para sua preparação, constatação ou execução.276 

 

Pelo código processual civil, enquanto documento público, a Ata Notarial já é válida e 

torna-se prova na medida em que são considerados verdadeiros os fatos que o escrivão, o 

                                                           
273 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
 
274 Idem. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
 
275 Ibidem. 
 
276 IPIENS, José Antonio Escartin. El acta notarial de presencia en el proceso. Revista del Notariado. nº 399, 
p. 176, grifos nossos. 
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tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença (artigo 405). Entendimento 

coeso, também é constatado na obra de Luiz Guilherme Loureiro277, pois, para o autor, a Ata 

Notarial “como espécie de documento público, constitui um meio de prova que confere 

presunção de veracidade não só à sua formação, mas também dos fatos que o tabelião declara 

que ocorreu na sua presença (art. 364, CPC).”. 

Por consequência do poder certificante dotado pelo notário e, ainda, pela presença da 

fé pública na realização do ato de lavratura da Ata Notarial, este instrumento torna-se meio de 

prova278, sendo capaz de atestar ou documentar a existência e o modo de algum fato, bem 

como materializar e preservar informação lançada em meio eletrônico (reproduzindo os dados 

representados por imagem ou som gravados), evitando que o fato desapareça antes mesmo das 

partes poderem utilizá-lo em suas expectativas.  

 

8.1 O VALOR LEGAL E PROBATÓRIO DA ATA NOTARIAL E SEU USO COMO 
MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

 

Vimos anteriormente que o Notário desempenha atividade maior do que ser 

simplesmente um documentador dos fatos cotidianos, afinal, sendo os atos que pratica 

dotados de fé-pública, acabam por ter uma carga de verdade não só perante particulares mas 

também na esfera pública, inclusive, judicial. 

A doutrina, no sentido de exaltar a função notarial e considerar a mesma como 

fundamental à administração da justiça, afirma o seguinte: 

 

[...] temos que considerar a atividade notarial como sendo uma documentadora da 
vida social, de que o notário é um jurista-documentador, pois presta um serviço 
fundamental à administração da justiça, pela fé pública que envolve seu labor, tanto 
em relação à eficácia probatória, como à força executiva, alcançando sua plenitude 
via sentença judicial.279 
 

                                                           
277 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
278 Os adeptos da corrente minoritária que entende não ser possível a Ata Notarial como meio de prova utilizam 
como argumento o fato da Ata Notarial não ser produzida processualmente, perante o juiz, vez que este seria o 
destinatário da prova, como nos ensina Eduardo Didonet Teixeira. Ocorre  que este argumento não é válido. Ora, 
se fosse assim, a perícia e o depoimento pessoal ou a oitiva de testemunhas realizados por meio de carta 
precatória também não seriam válidos, pois estes também são produzidos sem a presença do magistrado. 
 
279 VASCONCELOS, Julenildo Nunes; CRUZ, Antônio Augusto Rodrigues. Direito notarial: teoria e prática. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.3. Atual. pelo Desembargador Walter Cruz Swensson. 
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[...] temos que atribuir à atividade notarial, pelo seu agente autêntico jurista-
documentador, o caráter de serviço fundamental à administração da justiça, em 
virtude da fé pública que envolve seu labor, tanto em relação à eficácia probatória 
como à força executiva, alcançando sua plenitude via sentença judicial se instruído 
algum processo com atos por ele praticado.280 

 

A lei atribui ao documento notarial grau de eficácia superior ao do documento 

particular, uma vez que o documento notarial é dotado de presunção de que o seu conteúdo 

está em conformidade com o estipulado em lei (legalidade) e, ainda, possui autenticidade 

quanto aos fatos e conteúdo ali presentes, quer em juízo ou fora dele (fé pública)281.  

Estas características, bem como a consequente segurança jurídica advindas dos atos 

notariais, torna a Ata Notarial um importante meio de prova. 

Constata-se ainda que, pelo fato da Ata Notarial ser produzida de modo mais simples, 

sem perder sua qualidade e credibilidade, ela ganha importância devido a sua independência 

com relação ao Poder Judiciário. Este entendimento é claro nas palavras do tabelião João 

Teodoro da Silva: 

 

Não se pode negar, todavia, que a Ata Notarial, por sua natureza, como espécie do 
gênero instrumento público, se reveste de especial importância para obterse uma 
produção antecipada de prova de boa qualidade e credibilidade, com presteza, sem 
ficar na dependência de movimentar o aparato judiciário, que deve ser preservado 
para solução de contendas de maior complexidade, não solucionáveis por 
mecanismos mais simples.282 

 

A Ata Notarial, como um documento público, com o mesmo valor probandi 

(probatório) de uma escritura pública, faz prova dos fatos nela narrados: 

  

Em razão dessa presunção de veracidade, diz-se que a ata faz prova plena do fato 
nela narrado. “Independente de corroboração por outras provas, o instrumento 
constitui elemento bastante dos fatos nela declarados como aferidos diretamente 
pelo oficial público que a lavrou”. Todavia, a presunção é juris tantum, ou seja, 
admite prova em contrário. Vale dizer, reconhecer a veracidade do fato atestado na 
Ata Notarial não enseja a automática procedência ou improcedência do pedido. O 
juiz deverá cotejar a ata com as outras provas existentes nos autos para formar o seu 
convencimento a respeito do litígio. E, caso o material probatório abale a fé da ata, a 
sua veracidade poderá ser afastada. 

                                                           
280 CHAVES, Carlos Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 116. 
 
281 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 2014, 
pp. 222-223. 
 
282 SILVA, João Teodoro da. Ata Notarial – Sua utilidade no cenário atual - Distinções das Escrituras 
Declaratórias. In: VOLPI NETO, Ângelo. (Coord.). Ideal: direito notarial e registral. São Paulo: Instituto de 
Registro Imobiliário do Brasil: Quintal Editorial, 2010, p. 36. 
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A ata, portanto, não se constitui em prova legal absoluta que, uma vez presente no 
processo, não possa ser ignorada e que se imponha com supremacia no juízo de 
valoração da prova dos autos. 
Não se pode confundir, ainda, a ata com a prova testemunhal. O notário não é 
testemunha, mas, sim, um documentador público. “O notário não leva a cabo 
testemunhos, senão que forma documentos enquanto descreve fatos, que ocorrem 
ante sua vista, a fim de que a descrição sirva para representá-los em um momento 
posterior”. 283 

 

Outra característica que contribui para a constituição da Ata Notarial como prova é o 

fato dela não possuir qualquer interferência em sua produção. A atuação do notário é feita de 

forma independente e imparcial, sendo que o conteúdo da Ata Notarial não recebe qualquer 

influência externa (nem sequer pela parte interessada) sendo a narração clara e verídica do 

fato ou ato constatado pelo Notário. 

Ademais, por ser considerada como meio de prova, a Ata Notarial será moralmente 

legítima, conforme o Código de Processo Civil, não servindo como “instrumento para o 

exercício de uma pretensão imoral ou ilegal”284. Neste mesmo sentido são as palavras de 

Volpi Neto: 

 
[...] desde 1998 quando lavramos a primeira ata, temos acompanhado dezenas de 
processos judiciais onde foram usadas e até o momento nunca houve qualquer 
questionamento sobre a veracidade e legalidade das mesmas como instrumento 
notarial. 
Já atuamos inclusive em caso de exploração de imagens pornográficas de menores, 
quando tomamos o devido cuidado de não exibir as fotos no livro de atas, tendo, 
entretanto, arquivado as imagens em nosso sistema. 
As atas notariais são, dessa forma, um poderoso instrumento para fazer‐se prova 
pré‐constituída de lesões, e até crimes, pois nesses casos, sendo o fato público, por 
estar na internet, não estará o notário a transpor seus limites legais. Aliás, como via 
de regra, ocorre justamente a ilegalidade do conteúdo de um site, que justifica a 
solicitação da ata pelo cliente. O que o notário não pode e não deve fazer, é emitir 
juízo acerca do conteúdo da ata, mas sendo o fato público, mesmo que 
flagrantemente ilegal, pode o notário constatá-lo por Ata como é o caso da internet. 
O que o notário não pode é ser chamado para presenciar um crime ou transgressão 
legal, premeditadamente, nesse caso deve comunicar a polícia, mas após consumado 
e devidamente caracterizado, como por exemplo a invasão de terras, cabe sim ao 
notário fazer uma Ata Notarial.285 

 

                                                           
283 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual 
civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56. ed. rev., atual. e ampl. Vol. I. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. 
 
284 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
  
285 VOLPI NETO, Ângelo. Ata Notarial de Documentos Eletrônicos. Disponível em: < 
http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzM1NQ==&filtro=9&Data=>
. Acesso em: 10 out. 2016, grifos nossos. 
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Percebe-se, portanto, que a atividade notarial em decorrência da fé pública, produz 

documentos que por si só constitui-se como prova válida e verdadeira, que somente pode ser 

desconsiderada se houver prova de sua contaminação por vícios e inverdades.  

Documentos dotados com as características notariais são capazes de protegerem os 

direitos de cada cidadão sem que os mesmos tenham que se socorrer no Judiciário: 

 

[...] a finalidade da função notarial repousa na realização de função organizada pelo 
Estado e posta à disposição da coletividade com o escopo de proteger os direitos 
subjetivos. Atua, portanto, em ambiente de normalidade jurídica, de forma 
preventiva – e não reativa – acautelando e protegendo, com imparcialidade, os 
direitos subjetivos dos indivíduos, impulsionando mecanismo de desenvolvimento 
gracioso do direito nas relações privadas.286 

 

Quando nos referimos à prova pré-constituída, trata-se da prova produzida fora do 

âmbito processual, de maneira anterior a este: 

 

É clássica, também, a divisão de Bentham, distinguindo as provas de acordo com a 
respectiva forma e preparação, em provas simples e provas preconstituídas. As 
[provas] simples, também chamadas casuais, são as que se apresentam em sua forma 
ordinária e se fizeram no curso da demanda ou por causa dela, ao passo que as 
[provas] preconstituídas foram preparadas preventivamente, em vista da possível 
necessidade de em futura demanda. Elas preexistem à necessidade de provar um fato 
em juízo, mas foram preparadas em vista de tal necessidade, e são perfeitamente 
idôneas para ser comunicadas ao juiz.287 

 

E, temos que é justamente pelo fato da Ata Notarial ser produzida antes de haver 

realmente um processo, que podemos afirmar que se trata de uma prova pré-constituída. Mas, 

é importante lembrarmos que para o instrumento da Ata Notarial ter seus efeitos jurídicos, 

será necessário que a mesma seja apresentada dentro do processo288.  

Em muitos casos é fundamental que a pessoa interessada recorra a um Tabelião para 

materializar um ato ou fato em Ata Notarial devido a  volatilidade do que se pretende provar. 

Muitas vezes o ato lavrado pelo Tabelião dificilmente conseguiria ser provado já na fase 

processual e isso reforça a utilidade da Ata Notarial. 

                                                           
286 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 283. 
 
287 DEDA, Artur Oscar de Oliveira. A prova no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2006, p.12, grifos nossos. 
 
288 SÁ, Renato Montans de. Manual de direito processual civil. Atual. de acordo com o Novo Código de 
Processo Civil – Lei n. 13.105/2015. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 422. 
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Outra importante figura na doutrina e que aponta como efeito da Ata Notarial a pré-

constituição de prova é o tabelião Luiz Guilherme Loureiro289:  

 

[...] a Ata Notarial tem o efeito de pré-constituição de prova da existência de fato 
jurídico presenciado e constatado pelo notário. Ao contrário da escritura pública, a 
Ata Notarial não tem efeito de tradição de bens, não constitui título executivo e 
tampouco título inscritível [...]. O seu âmbito se circunscreve à constatação de fatos 
jurídicos, cujas consequências não derivam de declaração de vontade, mas tão 
somente dos efeitos jurídicos que a lei atribua ao evento produzido e perpetuado 
pelo labor do notário. 

 

Notam-se duas situações distintas: a da prova pré-constituída e a da produção 

antecipada de provas. Ambas são próximas vez que buscam a conservação de determinada 

prova290, porém, na produção antecipada de provas pode-se dizer que já existe um 

procedimento judicial, enquanto que a prova pré-constituída, como a Ata Notarial, segundo 

por Humberto Dalla de Pinho, “[...] não depende de um procedimento judicial. É necessário, 

porém, que o juiz realize análise de mérito dessa prova, conferindo-lhe o valor devido”. 291 

Há ainda uma importante ressalva que precisamos fazer com relação à utilização da 

Ata Notarial como meio de prova e sua absoluta presunção de veracidade. 

Conforme nos ensina Zulmar Duarte de Oliveira Jr., em seus comentários contidos na 

obra ‘Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença - Comentários ao CPC de 

2015’292, ainda que presente a fé pública na Ata Notarial, esta característica não torna o  

instrumento notarial uma prova com verdade absoluta, pois é necessário respeitar o devido 

processo legal e, consequentemente, fazer valer o contraditório no processo. 

Quando a Ata Notarial está presente no processo como prova, poderá ter seu conteúdo 

questionado por meio de prova sentido contrário: 

 

[...]. O objetivo probatório na utilização da ata é retratar a existência de algum fato 
ou seu modo de existir, especificamente utilizar o tabelião para verter graficamente 

                                                           
289 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2014. 
 
290 VEZZONI, Marina; AMORIM, José Roberto Neves (Coord.). Direito processual civil. 2.ed. atual. (Coleção 
sucesso concursos públicos e OAB). Barueri: Manole, 2016, p. 101.  
 
 
291 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: processo de 
conhecimento, cautelar, execução e procedimentos especiais. 3. ed. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 190. 
 
292 GAJARDONI, Fernando Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA Jr., Zulmar 
Duarte. Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença - Comentários ao CPC de 2015. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. 
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em documento público determinado fato. O tabelião é chamado a retratar o fato 
como o mesmo se apresenta, objetivando a realização da memória documental de 
sua ocorrência (ad perpetuam rei memoriam). O fato retratado no documento 
público é revestido de fé pública, na forma do art. 405 do Código e por força do art. 
3.º da Lei n.º 8.935/1994, pelo que não dependente de prova (art. 374, IV). O 
instrumento tem diversas potencialidades para servir como prova, antecipando a 
cristalização de determinados fatos para o processo. 1.1. É de se ter presente, porém, 
que a Ata Notarial não pode assumir os foros de verdade absoluta, na medida em 
que, embora formada com o concurso do tabelião, é instrumento unilateralmente 
produzido mediante informações apresentadas por uma das partes, pelo que não 
submetido ao contraditório. O registro na Ata Notarial goza de presunção iuris 
tantum, que admite prova em sentido contrário. Nada impede que as partes, em 
conjunto, realizem Ata Notarial sobre determinado fato, o que robustece o ato pelo 
exercício do contraditório na sua feitura. 293 

 

A Ata Notarial é uma prova produzida de forma unilateral, ou seja, contém 

informações somente de uma das partes do processo. Muitas vezes a parte contrária, também 

interessada na lide, sequer se faz presente na constituição da Ata Notarial que será utilizada 

futuramente como prova, o que faz surgir a necessidade de se ter o contraditório no momento 

processual tendo a faculdade de se fazer prova em contrário294. 

  

                                                           
293 GAJARDONI, Fernando Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA Jr., Zulmar 
Duarte. Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença - Comentários ao CPC de 2015. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, grifos nossos. 
 
294 Ainda sobre a necessidade de produção de prova em contrário, Alexandre Câmara ensina que “o art. 405 
estabelece, expressamente, ao tratar da força probante dos documentos públicos (e a Ata Notarial é um 
documento público), que tais documentos fazem prova dos fatos que o tabelião declarar que ocorreram em sua 
presença. Assim, é de se considerar que a Ata Notarial faz prova suficiente daquilo que o notário declare ter 
presenciado, o que acaba por fazer incidir sobre a parte contrária o ônus da contraprova (ou seja, o ônus de 
produzir prova que afaste a presunção resultante da declaração do notário). E isto se justifica pelo fato de que 
notários são dotados de fé-pública, o que implica dizer que suas declarações geram uma presunção relativa (iuris 
tantum) de veracidade do que tenha sido declarado.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil 
brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 242, grifos nossos). 
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9 OS MEIOS DE PROVAS RECONHECIDOS NO DIREITO PROCESSUAL 
BRASILEIRO E OS POSSÍVEIS USOS DA ATA NOTARIAL NEST ES MEIOS 

 

Temos que em alguns meios de prova, sejam eles o depoimento pessoal, a confissão e 

até mesmo a prova testemunhal (regina probationum), as partes podem fazer uso do 

instrumento da Ata Notarial. 

Apresentamos a seguir alguns meios de provas que são reconhecidos em nosso direito 

processual e aproveitamos para, quando aplicável, mostrar a utilização da Ata Notarial neste 

meio probatório, reforçando a utilização deste instrumento no direito processual. 

 

9.1 DEPOIMENTO PESSOAL 

 

Previsto nos artigos 385 a 388 no Novo Código de Processo Civil, o depoimento 

pessoal é o “meio de prova cujo objetivo é provocar a confissão da parte contrária.”295.  

Outra função do depoimento pessoal é esclarecer o juiz sobre os fatos da causa. 

 

9.2 ACAREAÇÃO: ARTIGOS 229 E 230 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

É o meio de prova utilizado para sanar divergências encontradas nas declarações já 

prestadas durante o processo.  

Na acareação, duas ou mais pessoas que tenham realizado declarações contrárias sobre 

o mesmo fato são colocadas frente a frente para que expliquem os pontos de divergência. 

 

9.3 INDÍCIOS: ARTIGO 239 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

Trata-se de toda circunstância conhecida e provada que, por meio de um raciocínio 

lógico, pode se chegar à conclusão da existência de outro fato: 

 

                                                           
295 DESTEFENNI, Marcos. Curso de processo civil. Processo de conhecimento: tutela antecipada, provas, 
recursos e cumprimento da sentença. 2. ed. Tomo 2, vol. I. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 154.  
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Na verdade, o indício mencionado no art. 239 do CPP não chega a ser propriamente 
um meio de prova. Trata-se, antes disso, da utilização de um raciocínio dedutivo, 
para, a partir da valoração da prova de um fato ou de uma circunstância, chegar-se à 
conclusão da existência de um outro ou de uma outra. 
Com efeito, pelo indício, afirma-se a existência do conhecimento de uma 
circunstância do fato delituoso, por meio de um processo dedutivo cujo objeto é a 
prova da existência de outro fato. 
Parte-se, então, para um juízo de lógica dedutiva para a valoração de circunstâncias 
que estejam relacionadas com o fato em apuração.296 

 

9.4 EXIBIÇÃO / RECONHECIMENTO DE PESSOAS OU COISAS 

 

É o reconhecimento de pessoa ou coisa (inclusive documentos).  

No Código de Processo Penal este meio de prova encontra-se nos artigos 226 a 228; 

no código de processo civil (2016) o assunto encontra-se nos artigos 396 a 404. 

Sobre este meio de prova temos o seguinte: 

 

A parte (autor, réu ou terceiro, que ingressa no processo através de qualquer espécie 
interventiva, assumindo a condição de parte) nem sempre dispõe dos documentos ou 
das coisas necessárias à formação do convencimento do magistrado. Nesse caso, a 
parte pode solicitar que o juiz determine o aperfeiçoamento da intimação da parte 
contrária, a fim de que apresente a coisa ou o documento em juízo, com o objetivo 
de que o interessado prove a veracidade do(s) fato(s) afirmado(s) na petição inicial 
ou na contestação, sob pena de o magistrado admitir o fato como provado, diante da 
inércia da pessoa contra a qual o pedido de exibição foi formulado, ou quando as 
razões da negativa forem consideradas ilegítimas.297 

 

É possível a utilização da Ata Notarial neste meio de prova quando a parte, sem justo 

motivo, se recusar a efetuar a exibição, conforme ensinado por Felipe Leonardo Rodrigues: 

 

Na seção VI, da Exibição de Documento ou Coisa, o juiz pode ordenar que a parte 
exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder (art. 396).  
 
Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição (art. 403) ou 
descumprir a ordem do juiz (art. 403, p.ú.), a parte pode requerer ao tabelião uma 
Ata Notarial negativa constatando fielmente estes fatos, auxiliando o juízo na 
elucidação da verdade.298 

 

                                                           
296 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
297 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: de acordo com o novo CPC. 12. ed. 
reform. e atual. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
298 RODRIGUES, Felipe Leonardo. O Novo CPC e os reflexos notariais: análise inicial (Parte I). Jornal Carta 
Forense. Notarial. S. L. 04 maio 2015. Disponível em:  <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-
novo-cpc-e-os-reflexos-notariais--analise-inicial-parte-i/15292>. Acesso em: 29 abr. 2016. 
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9.5 PERÍCIA 

 

A prova pericial está disciplinada na Seção X do Novo Código de Processo Civil 

(artigo 464 e seguintes). Já no Código de Processo penal encontra-se disciplinada nos artigos 

158 a 184. 

A perícia é o exame que será realizado por profissional com conhecimentos técnicos. 

Ao fim deste exame haverá a produção de um documento denominado “laudo pericial” e é 

este documento que irá auxiliar o juiz na formação de sua convicção. Nos dizeres de Nucci299, 

a perícia “é o exame de alguma coisa ou de alguém, realizado por técnicos ou especialistas, 

em determinados assuntos, que podem fazer afirmações ou extrair conclusões pertinentes 

[...]”. 

No caso da Ata Notarial, poderão as partes solicitar ao Tabelião que conste neste 

instrumento notarial os procedimentos adotados na perícia, e, assim, a Ata Notarial poderá 

“certificar a lisura e os procedimentos técnicos realizados pelos técnicos ou perito 

envolvidos.”.300  

 

9.6 BUSCA E APREENSÃO 

 

Prevista no código de processo penal (artigos 240 a 250)301, a busca e apreensão é uma 

ordem judicial com objetivo de se realizar busca (procura) e apreensão de coisas e pessoas. 

Aury Lopes Jr.302 melhor nos explica os dois conceitos envolvidos neste meio de prova: 

 

Busca: é uma medida instrumental – meio de obtenção da prova – que visa encontrar 
pessoas ou coisas.  
 
Apreensão: é uma medida cautelar probatória, pois se destina à garantia da prova 
(ato fim em relação à busca, que é ato meio) e ainda, dependendo do caso, para a 
própria restituição do bem ao seu legítimo dono (assumindo assim uma feição de 
medida assecuratória). 

                                                           
299 NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
 
300 FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger; RODRIGUES, Felipe Leonardo. Ata Notarial – Doutrina, prática e 
meio de prova. São Paulo: Quartier Latin, 2010, grifos nossos. 
 
301 A busca e apreensão era prevista no Código de Processo Civil de 1973 nos artigos 839 a 843. 
 
302 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 526. 
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9.7 CONFISSÃO 

 

Disciplinada no Código de Processo Penal nos artigos 197 a 200, a confissão nada 

mais é do que o reconhecimento dos fatos atribuídos, ou seja, a parte reconhece como 

verdadeiro o fato a ela imputado. 

Dentre os meios de prova em direito admitidos, um dos mais procurados, mas nem 

sempre produzido de forma correta e legítima é a confissão. 

Confessar, no âmbito do processo penal, é admitir, contra si, a prática de fato 

criminoso, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento e 

fazendo-o de forma voluntária, expressa e pessoal, diante da autoridade competente, em ato 

solene e público, reduzido a termo.303 

 

9.8 DECLARAÇÕES DO OFENDIDO: ARTIGO 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL 

 

Sobre a pessoa do ofendido temos que este 

 

[...] deve ser considerado como parte, ora principal, quando atuar no polo ativo, 
conduzindo, como querelante, a ação penal privada, ora secundária, quando agir, ao 
lado do Ministério Público, por intermédio do assistente de acusação, na ação penal 
pública. Entretanto, quando não atuar no processo por meio de advogado, 
certamente, parte não é, mas será ouvido e dará suas declarações sem o dever de 
dizer a verdade, o que se justifica pela sua natural posição de interessado no deslinde 
da ação penal. Ouvido, simplesmente, o ofendido atua como interveniente, de caráter 
parcial, visto que o resultado positivo da demanda, condenando-se o acusado, 
sempre lhe pode ser benéfico. Ademais, ele é convidado pelo juiz a indicar provas e 
auscultado para dizer quem presuma ser o autor da infração penal, em posição 
peculiar (art. 201, caput, CPP), completamente diversa da imparcialidade exigida da 
testemunha, por exemplo.304 

  

Trata-se de prova utilizada no âmbito penal, onde se ouve a pessoa ofendida para que 

esta possa trazer informações referentes ao fato criminoso, tais como, circunstâncias do crime, 

autoria e até outras provas que pode fornecer.  

 

 

                                                           
303 NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
 
304 Ibidem. 
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9.9 TESTEMUNHAS 

 

Trata-se de meio processual cuja matéria é disciplinada na seção IX do novo Código 

de Processo Civil (artigo 442 e seguintes) e, no Código de Processo Penal, nos artigos 202 a 

225. 

As testemunhas serão terceiros na relação jurídica processual pois serão estranhas à 

esta. Estas pessoas deverão narrar (depoimento oral e objetivo, sem emissão de opinião ou 

qualquer tipo de previsão), sob compromisso de dizer a verdade, os fatos que tenham 

conhecimento, acerca do objeto da causa processual. 

Sobre a testemunha, esta será a 

 

[...] pessoa que comparece em juízo para esclarecer fatos presenciados ou sentidos 
por meio da visão, do tato, do olfato, da audição, do contato físico com pessoas ou 
coisas do processo, não tendo natureza técnica, por essa razão diferenciando-se da 
prova pericial. 
A testemunha não interpreta os fatos com os quais manteve contato direto, não tece 
considerações sobre a sua avaliação relativa à eventual aplicação de uma norma 
contratual, não expõe, no seu entendimento, quais as consequências que avalia – 
subjetivamente – devam incidir em relação à parte que considera culpada pela 
rescisão do pacto. 
A testemunha é uma terceira pessoa, desinteressada no julgamento do processo, 
imparcial, que comparece ao juízo para relatar o seu contato com fatos relevantes 
para o julgamento da causa.305 

 

Em especial, quanto ao processo penal, Guilherme de Souza Nucci destaca que, 

diferentemente do que ocorre no processo civil, a Ata Notarial que conter depoimentos de 

testemunhas não será admitida penalmente, pois tal ato somente é possível  na presença do 

juiz. Assim entende Nucci: 

 

É preciso destacar a importância, no processo penal, da colheita do depoimento 
perante o juiz da causa (ou diante de outro juiz, quando por precatória ou rogatória), 
mas jamais diante de tabelião. O processo civil, acostumado com a verdade formal, 
permite o registro de fatos por meio da Ata Notarial, constante do art. 384 do novo 
CPC: “a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou 
documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. 
Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos 
eletrônicos poderão constar da Ata Notarial”. 
Não se admite esse procedimento no âmbito criminal, há que se preservar a captação 
do depoimento pelo magistrado, prestigiando-se o princípio da imediatidade.306 

                                                           
305 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil: de acordo com o novo CPC. 12. ed. 
reform. e atual. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
306 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 13. ed. rev., atual. e ampl.  Rio 
de Janeiro: Forense, 2016, p. 420, grifos nossos. 
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9.10  INTERROGATÓRIO 

 

Meio de prova previsto nos artigos 185 a 196 do Código de Processo Penal. 

O interrogatório é o meio de prova onde se procede a oitiva da pessoa acusada a 

respeito da imputação que a ele é dirigida; “sob o prisma do direito processual, é ato formal 

pelo qual determinada pessoa é indagada acerca de um ou vários fatos com relevância 

[...].”307. 

Para a doutrina, o interrogatório não constitui apenas um meio de prova, mas também 

é uma oportunidade de defesa do acusado, pois o interrogatório será um momento formal e 

pessoal em que o acusado pode fornecer a sua versão acerca da imputação formulada. 

 

9.11  INSPEÇÃO JUDICIAL 

 

A inspeção judicial consta nos artigos 481 ao 484 do Código de Processo Civil 

vigente. 

Por este meio de prova “o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em 

qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que 

interesse à decisão da causa.”308 

É grande a relação deste meio de prova com a Ata Notarial vez que, esta última, 

poderá exercer função semelhante a da inspeção, pois o Tabelião poderá verificar e narrar o 

estado de uma coisa estando em diligência, bem como faria o juiz em um processo. 

Nota-se que é muito semelhante tal meio de prova com a Ata Notarial de presença, 

onde o Tabelião “deslocando-se dentro da circunscrição de sua competência territorial, 

verifica in locu a existência de um fato e o relata minuciosamente […]; mais ainda, se for o 

caso, com a participação de perito ou peritos que lhe esclareçam as questões técnicas e, se 

convier, emitem laudo ou laudos a fazer parte integrante da ata.”309 

                                                           
307 MAGNO, Levy Emanuel. Curso de processo penal didático. São Paulo: Atlas, 2013, p. 477. 
 
308 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo 
CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 376. 
 
309 SILVA, João Teodoro da. Ata Notarial – Sua utilidade no cenário atual - Distinções das Escrituras 
Declaratórias. In: VOLPI NETO, Ângelo. (Coord.). Ideal: direito notarial e registral. São Paulo: Instituto de 
Registro Imobiliário do Brasil: Quintal Editorial, 2010, p. 37. 
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Desta maneira, nos dizeres de Paulo Roberto Gaiger Ferreira e Felipe Leonardo 

Rodrigues, temos que: 

A Ata Notarial de inspeção pode auxiliar a parte e o juiz na cognição dos fatos 
importantes ao processo. O tabelião não produz uma ata de inspeção judicial; lavra 
uma Ata Notarial cujos efeitos serão valorados pelo juiz. 
  
Nessa espécie de ata o tabelião constata o estado de uma coisa, como um imóvel, 
produto, equipamento, automóvel ou qualquer outra coisa.310 

 

9.12  PROVA DOCUMENTAL 

 

Com certeza a prova documental é o campo de maior aplicação no que se refere ao uso 

da Ata Notarial,  justamente por este instrumento ser documento público (que, por si só já faz 

prova de sua formação com presunção juris tantum, relativa, de autenticidade e veracidade) e, 

por consequência, os fatos ali narrados pelo Tabelião (ou preposto) serem considerados como 

verdadeiros. 

O meio de prova documental é previsto nos artigos 231 a 238 do código processual 

penal e na seção VII do novo código de processo civil (artigo 405 e seguintes). 

Em termos processuais, são considerados como documentos quaisquer escritos, 

instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Assim, “quando se fala da prova 

documental, cuida-se especificamente dos documentos escritos, que são aqueles em que o fato 

vem registrado pela palavra escrita, em papel ou outro material adequado.”311 

A Ata Notarial acaba se tornando um instrumento público de grande relevância no 

direito probatório, vez que se torna um documento capaz de ter em seu conteúdo a 

materialização de fatos transeuntes, cuja prova por outros meios pode ser muito difícil.312 

Sobre a importância da Ata Notarial na materialização de fotos digitais (e fotos 

extraídas da rede mundial de computadores) e mensagens eletrônicas para serem utilizadas  

como provas, ensina Felipe Leonardo que: 

 

                                                           
310  FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger; RODRIGUES, Felipe Leonardo. Ata Notarial – Doutrina, prática e 
meio de prova. São Paulo: Quartier Latin, 2010.  
 
311 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual 
civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56. ed. rev., atual. e ampl. Vol. I. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. 
 
312 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
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As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova 
das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva 
autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia (art. 422, § 1º). 
Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica (art. 422, 
§ 3º). 
As fotografias digitais e as extraídas da internet podem ser utilizadas como prova, 
desde que não impugnadas contra quem foram produzidas. 
Aqui, para evitar dissabores e atrasos na celeridade do processo, a parte pode 
solicitar ao tabelião a certificação das fotografias digitais extraídas diretamente da 
máquina fotográfica com geração de hash, bem como as extraídas da internet por 
meio da Ata Notarial eletrônica. 
As mensagens eletrônicas também podem ser certificadas por Ata Notarial, 
evidentemente com distinto valor probatório, diante de mensagens assinadas 
digitalmente e as comuns.313 

 

Ainda quanto ao conteúdo da prova documental, nota-se que a Ata Notarial poderá ter 

grande utilidade ao ser capaz de materializar um diálogo telefônico e, assim, tornar o 

conteúdo desta ligação telefônica uma prova.  

Para que o diálogo seja materializado no instrumento notarial, deverá a pessoa 

interessada solicitar ao Notário que este presencie determinada conversa que ocorrerá por 

meio de ligação telefônica. Ocorrendo a conversa por meio do sistema de viva-voz, o diálogo 

será transcrito fielmente para a Ata Notarial. 

Interessante evento com a utilização deste instrumento notarial contou com a presença 

da Corte de Miami, sendo esta necessitada da oitiva de pessoa que residia aqui no Brasil. Tal 

situação é mencionada pelo Tabelião substituto do 26º Tabelionato de Notas de São Paulo e 

especialista em Direito Notarial e Registral, Felipe Leonardo Rodrigues, em artigo314 de sua 

autoria, da seguinte forma: 

 

Um litígio que tramitava na Corte de Miami, Flórida, necessitava a audição de uma 
das partes que se encontrava no Brasil. A parte compareceu no tabelionato e disse 
que, por determinação da Corte de Miami, Flórida, teria que contatar a referida corte 
por telefone e ter consigo presentes um tabelião e uma tradutora pública para que se 
processasse, via telefônica, uma audiência onde ela era parte. Assim foi realizado. O 
reconhecimento da identidade da parte e os diálogos obtiveram fé pública perante a 
corte americana através deste instrumento notarial. 

 

  

                                                           
313 RODRIGUES, Felipe Leonardo. O Novo CPC e os reflexos notariais: análise inicial (Parte I). Jornal Carta 
Forense. Notarial. S. L. 04 maio 2015. Disponível em:  <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-
novo-cpc-e-os-reflexos-notariais--analise-inicial-parte-i/15292>. Acesso em: 29 abr. 2016, grifos nossos. 
 
314 Idem. Ata Notarial . Disponível em: <http://www.margarida.not.br/conteudo/17>. Acesso em: 29 abr. 2016. 
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10 A ATA NOTARIAL NOS FATOS QUOTIDIANOS E SUA CONSTITU IÇÃO 
COMO PROVA 

 

Como já visto, a Ata Notarial tem sua relevância a partir do momento em que é capaz 

de pré-constituir prova dos fatos315 e, nesta situação, o Tabelião passa a exercer um papel de 

‘testemunha’, fazendo prova diante de juiz e tribunal dos fatos que presenciou e firmou em 

ata.  

Aqui, cabe a nós fazermos uma ressalva quanto ao termo ‘testemunha’ acima 

utilizado. Encontramos na doutrina que o mestre Humberto Theodoro Júnior316 aduz no 

sentido de que não devemos considerar o notário como ‘testemunha’ e nem a Ata Notarial 

como prova testemunhal vez que o “notário não é testemunha, mas, sim, um documentador 

público”. Feita esta ressalva, voltemos ao assunto.  

Temos que diversos fatos do cotidiano podem ser provados utilizando-se a Ata 

Notarial, como exemplos temos:  

 

� documentação referente a acordos realizados em reuniões condominiais ou 

societárias; 

� certificar existência de pessoa; 

� comprovação de entrega de coisas ou documentos;  

� situação de determinado local;  

� atestar remessa de coisa; 

� materialização de diálogo telefônico; 

� arrolamento de bens existentes em determinada residência, empresa, fazenda, 

ou qualquer outro local;  

� atestar apelido ou profissão de pessoa; 

� desocupação de determinado imóvel; 

                                                           
315 RODRIGUES, Felipe Leonardo. Tudo o que você precisa saber sobre a ata notarial. Equipe Crimes pela 
Internet. 2015. Disponível em: <http://www.crimespelainternet.com.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-
ata-notarial/>. Acesso em: 27 abr. 2016. 
 
316 THEODORO JÚNIOR. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil, 
processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. rev., atual. e ampl. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 
2016. 
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� documentos que atestem entrega de chaves de um imóvel no início ou final da 

locação bem como a situação do imóvel no momento da entrega317;  

� abertura de cofres;  

� uso de imagem318; 

� tomar conhecimento acerca de descumprimento de contrato; 

� comprovação da presença de determinada pessoa em certos lugares;  

� situação (estado) atual de determinado imóvel ou até mesmo determinado bem; 

� documentos constando datas e horários de envio e recebimento;  

� etc. 

 

Rodrigues319 expõe em seu artigo “Ata Notarial na prática” como ocorre a constatação 

de um fato em Ata Notarial, fato este do cotidiano e que o solicitante deseja constar no 

instrumento notarial. Assim descreve o autor acerca das ações realizadas pelo Tabelião e pelo 

solicitante: 

  

Constatação de diálogo telefônico (em sistema de viva-voz):  
1.1. O solicitante informa ao Tabelião o número telefônico a ser chamado. 
1.2. O solicitante, sob apreensão e análise do Tabelião, digita o número almejado 
por meio de aparelho telefônico que possua ferramenta viva-voz. 
1.3. Atendida a chamada, o Tabelião simultaneamente ouve e grava o diálogo 
presenciado e oportunamente transcreve fielmente para a Ata Notarial.  
1.4. A pedido do solicitante o arquivo eletrônico no qual se encontra o diálogo pode 
ser entregue juntamente com a ata em papel, assim, facilitando eventual momento 
pericial.  
 
Constatação de fatos na rede de comunicação de computadores Internet:  
2.1. O solicitante informa ao Tabelião o endereço eletrônico desejado, p.ex. 
www.26notas.com.br. 
2.2. O Tabelião acessa o sítio por meio daquele endereço e autentica o objeto 
almejado, podendo ser texto, imagem, vídeo, etc.  
2.3. Se for texto (ofensivo, calunioso, injurioso, difamoso, em vernáculo diverso do 
nacional (não necessita de tradutor para a feitura da ata), etc.), o Tabelião o 
transcreve fielmente no todo ou em parte para a ata, sem cortes ou edições. Ou 
também pode o Tabelião - a pedido da parte - capturar as telas enquadrando o texto 
almejado e imprimi-las no verso da Ata Notarial12.  
2.4. Se for som (uso e disponibilização indevida de música, entrevistas, etc.), o 
Tabelião transcreve fielmente o áudio, inclusive com eventuais interjeições e uso 
informal do vernáculo.  É possível copiar o arquivo no qual contém o áudio, gravar 
num CD (disco compacto) e entregar juntamente com a Ata Notarial em papel.  

                                                           
317 Cf. Anexo B deste trabalho que traz julgado acerca deste uso da ata Notarial. 
 
318 Cf. Anexo C deste trabalho que traz julgado acerca deste uso da ata Notarial. 
 
319 RODRIGUES, Felipe Leonardo. A Ata Notarial na prática. Disponível em: < 
http://www.atanotarial.org.br/artigos_detalhes.asp?Id=3>. Acesso em: 29 abr. 2016, grifos nossos. 
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2.5. Se for vídeo, o Tabelião transcreve fielmente o conteúdo das cenas. É possível 
também copiar o vídeo (quando tecnicamente possível), gravar num CD (disco 
compacto) e entregar juntamente com a Ata Notarial em papel.  
2.6. Se for imagem (uso indevido de fotografias, logotipos, nomes comerciais, etc.), 
o Tabelião enquadra a imagem almejada, captura a tela e imprime na Ata Notarial. 
Quando tratar-se de imagem com conteúdo pornográfico ou pedófilo não imprimir 
no corpo da Ata Notarial13. Não devemos propagar o dano. 
 
Constatação da conformidade de páginas digitais com páginas de papel: 
3.1. O solicitante apresenta o arquivo eletrônico e a impressão do seu conteúdo em 
papel. Ou o Tabelião - a pedido da parte - imprimi o conteúdo.  
3.2. O Tabelião verifica as propriedades do arquivo, as quais serão lançadas na ata e 
insere a certificação notarial quanto à conformidade entre o conteúdo do arquivo 
eletrônico e o conteúdo impresso. 
Constatação de vídeos no sítio YouTube: vide item 2.5.  
Constatação do conteúdo de sites de relacionamento (Orkut): vide item 2.3 e 2.6 
(Obs.: O acesso a esse sítio é autorizado mediante senha). 
 
Constatação de Código-Fonte de site: 
4.1. O solicitante informa ao Tabelião o endereço eletrônico almejado. 
4.2. O Tabelião acessa o sítio, clica com o botão direito do cursor (mouse) sobre a 
dimensão da página, esse ato fará surgir um menu14 com diversas funções; dentre 
elas o Tabelião opta pela função "Exibir Código-Fonte", ato que abrirá uma outra 
tela, na qual conterá o código-fonte da página. 
4.3. O Tabelião seleciona todo ou parte do código, copia e cola fielmente no corpo 
da ata, inclusive com eventuais expressões idiomáticas estrangeiras.  
Constatação de existência de mensagens eletrônicas via webmail: vide item 2.3 e 2.6 
(Obs.: O acesso a esse tipo de site solicita senha pessoal). 
 
Constatação de existência de mensagens eletrônicas (e-mail) baixadas em programas 
próprios: 
5.1. O solicitante apresenta o computador ao Tabelião. 
5.2. O Tabelião clica e inicia o programa de mensagens (p.ex. Outlook Express, 
Microsoft Outlook, etc.). 
5.3. Aberto o programa, o solicitante indica ao Tabelião a localização da mensagem 
desejada. Ao encontrá-la, abre a mensagem e captura as telas ou transcreve o 
conteúdo.   
5.4. Sugerimos a verificação do cabeçalho de internet da mensagem (são as 
informações de tráfego da mensagem pela internet, especialmente o IP). No 
programa Microsoft Outlook, p.ex., com a mensagem aberta, o Tabelião clica e 
acessa a função "Exibir", ato que fará abrir um menu com diversas funções; dentre 
elas, o Tabelião clica e acessa a função "Opções", ato que fará abrir uma tela em 
formato reduzido, na qual estará o conteúdo do cabeçalho de internet. Na versão 
Outlook Express, com a mensagem aberta, o Tabelião clica e acessa a função 
"Arquivo", ato que fará abrir um menu com diversas funções; dentre elas, o Tabelião 
clica e acessa a função "Propriedades", ato que fará abrir uma tela em formato 
reduzido, nela o Tabelião clica na aba denominada "Detalhes", ato que fará surgir 
uma nova tela, na qual estará o conteúdo do cabeçalho de internet.   
 
Constatação da existência de mensagem de voz em telefone móvel (celular): 
6.1. O proprietário ou quem o represente (desnecessário procuração) apresenta o 
telefone celular para o Tabelião. 
6.2. O Tabelião deve identificar minuciosamente o aparelho apresentado: anotar a 
marca, o modelo, o número de série, o número de imei-anatel (se houver), o número 
de série do chip e o número telefônico (desnecessário a apresentação de nota fiscal).   
6.3. O Tabelião descreve o caminho até o ícone alusivo à caixa postal. Localizada a 
mensagem, basta transcrever o seu conteúdo fielmente, inclusive com uso informal 
do vernáculo e interjeições.  
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6.4. Sugerimos verificar por meio das opções da caixa postal a identificação do 
número telefônico de origem. Não atribuir autoria. O solicitante pode, sob sua 
exclusiva responsabilidade.  
 
Constatação da existência de mensagem de texto em telefone móvel (celular): 
7.1. Conforme dito acima, o proprietário ou quem o represente (desnecessário 
procuração) apresenta o telefone celular para o Tabelião. 
7.2. O Tabelião deve identificar minuciosamente o aparelho apresentado: anotar a 
marca, o modelo, o número de série, o número de imei-anatel (se houver), o número 
de série do chip e o número telefônico (desnecessário a apresentação de nota fiscal).   
7.3. O Tabelião descreve o caminho até o ícone alusivo a mensagem almejada.  
Localizada a mensagem, basta transcrever o seu conteúdo fielmente, inclusive com 
os eventuais erros do vernáculo.  
7.4. Sugerimos, do mesmo modo, verificar por meio das opções do aparelho a 
identificação do número telefônico de origem. Não atribuir autoria. 
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11 INCIDÊNCIA DA ATA NOTARIAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

11.1  A ATA NOTARIAL NOS MEIOS DIGITAIS E SUA IMPORTÂNCIA NA ESFERA 
PENAL 

 

Atualmente é inegável a realidade tecnológica que vivemos. Devido ao progresso 

humano e tecnológico, é constante a utilização da Internet em nosso dia a dia, bem como 

diversas outras tecnologias como mensagens eletrônicas e de voz.  

Dia após dia realizamos com mais frequência diversas atividades utilizando-se 

tecnologias e, inclusive, a internet: documentos são enviados por e-mail e assinados de forma 

digital; conversas são realizadas por meio do whatsapp; informações são trocadas pelo 

facebook; contratos são celebrados digitalmente; reuniões são realizadas sem a presença física 

dos participantes, mas sim, por meio de videoconferências ou chamadas à longa distância; 

enfim, vastos são os exemplos de tecnologias que podemos aqui citar e que fazem parte de 

nossas vidas. 

Vimos anteriormente, ao abordar de forma sucinta o tema acerca das provas 

processuais, que há a possibilidade de se aplicar todos os meios de provas possíveis (desde 

que lícitas) para se comprovar um fato alegado.  

Porém, ainda que haja esta vasta possibilidade de utilização de provas, temos, com 

todos os meios de prova, o mesmo problema: a materialização do fato. 

Há incontáveis casos no mundo físico, mas principalmente  nos meios virtuais, que são 

de difícil materialização, principalmente pelo fato de que nestes meios virtuais as mudanças 

são instantâneas, sendo que conteúdos publicados podem ser constantemente deletados ou 

alterados em questão de segundos. Uma vez não sendo possível materializar os fatos no meio 

digital, torna-se difícil sustentar a sua veracidade320. 

É justamente neste contexto que podemos inserir a Ata Notarial: como instrumento 

passível de comprovar a integridade e veracidade de conteúdos presentes no meio digital, 

                                                           
320 Como nos lembra Volpi Neto em seu artigo “Ata Notarial de Documentos Eletrônicos”, nos casos de ação por 
danos morais no qual a ofensa à moral foi realizada no meio virtual, é preciso fazer prova desta ofensa 
perpetuando-a, haja vista a volatilidade das informações colocadas em sites. Corre-se o risco de, no momento 
processual, tal ofensa já não mais existir e, além disso, “não cabe ao Juiz navegar na internet para constatar o 
fato.” (VOLPI NETO, Ângelo. Ata Notarial de Documentos Eletrônicos. Disponível em: < 
http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzM1NQ==&filtro=9&Data=>
. Acesso em: 10 out. 2016). 
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inclusive documentos digitais ou, ainda, atribuir autenticidade às operações realizadas no 

ambiente digital. Vejamos: 

[...] referido ato-fato pode estar numa plataforma física (palpável) ou sob bit, p.ex., a 
internet (impalpável). Geralmente esse ato-fato está em forma de dados ou 
informações sob a roupagem de arquivos, vídeos, sons, imagens, ou qualquer outro 
tipo de mídia, que invariavelmente gera repercussões na esfera jurídica. 
Quando essa informação, de alguma forma, viola direito e causa dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e para pré-constituir prova dele, 
é necessário ser trasladado fielmente do suporte eletrônico para o físico, 
corporificado em um instrumento robusto, a Ata Notarial.321 

 

Quanto à materialização do fato, interessantes são as palavras de Amaro Moraes e 

Silva Neto, que ressalta a importância da Ata Notarial: 

 

Se a honra de alguém for ofendida (através de um email ou pela irradiação da ofensa 
por um website), todos os cinco meios probatórios processuais poderão ser 
aplicados. No entanto lhes faltará a esperada eficiência de sua aplicação no Mundo 
da Corporalidade.  
A confissão, como soe acontecer, quase nunca tem vez, e a inspeção judicial não 
pode ser realizada porque bits não se enquadram na condição de pessoas ou coisas. 
Portanto a existência de um email (e compreenda-se nessa idéia não apenas a 
correspondência eletrônica como, também, os anexos que podem vir com ela) ou de 
um website, somente poderão ser provados documental, pericial ou 
testemunhalmente.  
No que diz respeito, particularmente, à prova testemunhal, em se tratando de 
ciberespaço, ela deve ser tomada com severas restrições e excessivas cautelas, haja 
vista que é sobremaneira fácil ilaquear a boa-fé da maior parte dos internautas que, 
via de regra, possuem conhecimentos deveras superficiais sobre os mecanismos que 
autorizam a existência da Web.  
[...] 
Portanto restam apenas dois métodos efetivos para ser provada a existência de um 
email ou de um website: a perícia e a prova judicial. Para fortalecê-las nas questões 
que envolvam a Internet, os profissionais do direito contam com as benesses da 
teoria da carga dinâmica das provas e da esquecida Ata Notarial.322 

 

Na esfera penal temos aplicação da Ata Notarial na medida em que esta tem a 

possibilidade de comprovar a existência de fatos caluniosos, injuriosos e com difamações 

(inclusive nos tristes e crescentes casos de bullying323) em páginas eletrônicas ou outros 

                                                           
321 RODRIGUES, Felipe Leonardo. A Ata Notarial na prática. Disponível em: < 
http://www.atanotarial.org.br/artigos_detalhes.asp?Id=3>. Acesso em: 29 abr. 2016. 
 
322 NETO, Amaro Moraes e Silva. A importância da ata notarial para as questões relativas ao ciberespaço. 
Disponível em: 
<http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzM0OA==&filtro=9&Data=
>. Acesso em: 10 out. 2016. 
 
323 Interessante reportagem com relação aos casos de bullying registrados por meio de Ata Notarial foi veiculado 
eletronicamente pelo jornal Estadão, estando disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pais-
registram-denuncia-de-bullying-em-cartorio,707451 (acesso em 28 abr. 2016). 
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documentos eletrônicos, além de fatos contendo uso indevido de imagens, textos e logotipos, 

bem como infração a direitos autorais. 

Assim, temos que é grande a importância, para o processo penal, da prova obtida em 

meio eletrônico e materializada em Ata Notarial. Com esta possibilidade, os “operadores do 

direito e a sociedade poderão se valer da Ata Notarial para quando houver necessidade de 

comprovar a integridade e veracidade de fatos em meio digital, ou atribuir autenticidade.”324. 

Felipe Leonardo Rodrigues, em outro artigo de sua autoria325, traz exemplos de casos 

nos quais a Ata Notarial poderia ser utilizada mais precisamente na esfera penal, quais sejam: 

 

- Pré constitui prova sobre páginas eletrônicas ou outros documentos eletrônicos 
- Fixa a data e existência do arquivo eletrônico 
- Prova de fatos caluniosos 
- Prova de fatos contendo injurias e difamações 
- Prova de fatos contendo uso indevido de imagens, textos e logótipos 
- Prova de infração ao direito autoral, entre outros. 

 

Como já mencionado anteriormente, a Ata Notarial pode ser utilizada para se 

comprovar a existência, integridade e veracidade de diversas ferramentas que envolvem os 

meios tecnológicos, desde documentos até páginas eletrônicas. Mas temos que sua aplicação é 

ainda mais ampla, pois até mensagens de texto ou de voz, vídeos entre outras informações 

poderão ser constatas em Ata Notarial326: 

 

A Ata Notarial comprova inúmeros fatos na internet, dentre eles: 
 
■ Prova o conteúdo divulgado em páginas da internet. 
■ Prova o conteúdo da mensagem e o IP emissor. 
 

                                                           
324 RODRIGUES, Felipe Leonardo. Ata Notarial . Disponível em: <http://www.margarida.not.br/conteudo/17>. 
Acesso em: 29 abr. 2016. 
 
325 Idem. Ata notarial e sua eficácia na produção de provas com fé pública do tabelião no ambiente físico e 
eletrônico. Boletim Eletrônico IRIB: Anoreg, São Paulo,   n. 1158, jun. 2004. 
 
326 Para os autores José Flávio Bueno Fischer e Karin Regina Rick Rosa, a Ata Notarial tem uma grande valia 
para as questões envolvendo novas tecnologias. Para eles,  “a partir da informática e todas as suas conseqüências 
e evoluções, passando pela digitalização de documentos,  pela substituição do papel pelo suporte eletrônico, pela 
troca de informações, textos e até assinaturas e autenticações, pelo meio virtual, pela identificação biométrica e 
pela criptografia - vai encontrar exatamente na Ata Notarial seu primeiro instrumento  de comprovação, 
certificação [...].” (FISCHER, José Flávio Bueno; ROSA, Karin Regina Rick. Ata notarial e as novas 
tecnologias. In: BRANDELLI, Leonardo (Coord.). Ata Notarial.  Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil: S. A. Fabris, 2004, p. 226). 
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Nas verificações, tanto no meio físico, quanto no eletrônico, o tabelião constata os 
fatos, relatando fielmente tudo àquilo que presenciou. 
Tem sido corriqueira e diuturna atividade do tabelião a solicitação para que verifique 
um fato (acontecimentos semelhantes ao caso acima) e lavre uma Ata Notarial 
constatando que, em dado endereço eletrônico (www) havia determinado conteúdo. 
Essas atas notariais – utilizadas em juntadas em atos processuais ou extrajudiciais, 
se revelam meio seguro e adequado para se constatar um sítio eletrônico na Internet. 
Isso porque esse meio é suficiente para autenticar o conteúdo de um endereço 
eletrônico (www) em determinado momento, e preservá-lo para o futuro com plena 
segurança (sob manto da fé pública). 
Vale ressaltar que a Ata Notarial tem força certificante para comprovar a integridade 
e veracidade destes documentos, atribuir autenticidade, fixar a data, hora e 
existência do arquivo eletrônico. 
Quanto ao conteúdo, podem ser os mais variados. Para exemplo, citamos mais 
alguns: 
 
■ Textos que contenham calúnia, injúria e/ou difamação; 
■Uso indevido de imagens, textos [livros], filmes, logotipos, marcas, nomes 
empresariais, músicas e infrações ao direito autoral e intelectual; 
■ Concorrência desleal; 
■ Consulta em páginas de busca; 
■ Comunidades on-line que conecta pessoas através de uma rede de amigos; 
■ Consulta do CPF no sítio da receita federal, etc.327 

 

Mais precisamente às atividades desempenhadas pelo Tabelião para se constatar fatos 

relacionados a páginas existentes no meio digital, este deverá acessar o site ou sítio eletrônico 

(por meio de seu endereço eletrônico – www) solicitada pelo requerente e ali verificar o 

conteúdo desta página.  

Tudo aquilo que for presenciado pelo Notário deverá ser materializado na Ata 

Notarial, certificando não somente o conteúdo da página, mas também a data e horário do 

respectivo acesso. Além disso, a imagem da página acessada poderá, a pedido do solicitante, 

ser impressa na própria Ata e, ademais, quando no site estiver presente algum som, o notário 

poderá constar sobre o mesmo na Ata Notarial328. 

Sobre o uso da Ata para constatação de fatos nos meios digitais temos ainda a seguinte 

lição: 

                                                           
327 RODRIGUES, Felipe Leonardo. Tudo o que você precisa saber sobre a ata notarial. Equipe Crimes pela 
Internet. 2015. Disponível em: <http://www.crimespelainternet.com.br/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-
ata-notarial/>. Acesso em: 27 abr. 2016. 
 
328 É o que instrui Volpi Neto: “Quanto aos sons que eventualmente existam no site, recomendamos que sejam 
transcritos pelo notário e gravados em seus arquivos digitais com a assinatura digital do tabelião ou auxiliar 
autorizado. Apesar de ainda não terem sido admitidos livros eletrônicos nos tabelionatos, entendemos que os 
arquivos de documentos não produzidos no tabelionato possam ser arquivados por meio digital, desde que 
assinados sob a fé pública. É pacífica a doutrina mundial de que o notário pode usar de todos seus sentidos para 
lavrar uma ata, podendo transcrever um som e até um cheiro característico e não apenas aquilo que vê ou toca.” 
(VOLPI NETO, Ângelo. Ata Notarial de Documentos Eletrônicos. Disponível em: < 
http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzM1NQ==&filtro=9&Data=>
. Acesso em: 10 out. 2016). 
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“[…] adoção da chamada ‘Ata Notarial’ em que, solicita-se a um Tabelião (Cartório 
de Notas) a lavratura de uma ata em que, pelo computador do notário, são acessados 
endereços eletrônicos indicados pelo requerente do serviço notarial, e há o relato do 
dia, horário, conteúdo, imagens e até filmes, tudo descrito pelo Tabelião, cujas 
declarações do que ocorreu diante dele, por terem fé pública, agregam fortíssima 
carga de convencimento à prova exibida em juízo, transferindo o ônus da prova à 
outra parte, o que particularmente em nossa atividade profissional (a advocacia), 
vem sendo muito útil, eis que admitido judicialmente e raras vezes questionado o 
fato pela parte contrária.”. 329 

 

Patricia Peck Pinheiro, advogada e especialista em Direito Digital, destaca em sua 

obra330 que o uso da Ata Notarial tem sido comum para fins de prova legal em ambientes 

eletrônicos. Tal importância da Ata Notarial nos meios eletrônicos também é destaque no 

Curso de Direito e Processo Eletrônico, do autor Tarcísio Teixeira, ao abordar o tema de 

“Documento  Eletrônico e Prova Eletrônica”. O autor nos ensina uma importante utilidade da 

Ata Notarial:  quando esta é utilizada para se calcular o dano causado em decorrência de um 

documento ficar disponível na internet tempo considerável. Vejamos: 

 

Para os documentos eletrônicos, basta que se apresente o seu conteúdo ao notário. 
Por exemplo, no caso de um site, mostra-se ao tabelião o conteúdo disponibilizado 
na internet para que ele, a partir do que vê e constata, redija a correspondente 
descrição em seus livros e lavre a Ata Notarial respectiva. Assim, a ata exerce a 
importante função de também declarar que as informações e fatos estão presentes e 
disponíveis para todos. 
Ainda, pode-se requisitar que seja feita uma ata diária acerca dos fatos para que seja 
mensurado o dano causado conforme o tempo em que o documento ficou disponível 
na internet.331 

 

Tal utilidade também é destacada pelo notário Volpi Neto: 

 

[...] temos caso em que o cliente tem solicitado atas diariamente do mesmo 
conteúdo, justamente para provar o tempo que aquilo ficou na rede e seu 
conseqüente prejuízo. 
O conteúdo de um site na internet, significa que aquele fato é, por si só público e 
notório e justamente sob esses aspectos é que vão ser mensurados os danos causados 
por aquele conteúdo. Ao nosso ver a Ata Notarial de documentos da internet tem 
como finalidade demonstrar, além do conteúdo, o fato de que ela se encontra 
disponível em ambiente público. Trata‐se, nesse caso, da chamada Ata de 
Notoriedade, pois reclama uma investigação notarial acerca da notoriedade do fato, 

                                                           
329 FERREIRA, William Santos. Princípios fundamentais da prova cível. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 84. 
 
330 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital . 5. ed. rev.,atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 12.735 e 12.737, 
de 2012. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 234. 
 
331 TEIXEIRA, Tarcisio. Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática. 3. ed. 
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 158. 
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ou seja, além do tabelião certificar a existência do fato, versa sobre o domínio 
público daqueles fatos abrangidos pela internet. 
Esse tipo de ata destaca‐se também pelo fato de que não corporifica algo, mas 
simplesmente traslada de suporte; transpõe uma informação que se encontra em 
meio digital para o meio papel. O notário, ao fazêla, deve preferencialmente 
imprimí‐la por completa, inclusive com as imagens, e dependendo da finalidade, 
repetir e comprovar as rotinas implementadas. Ou seja, se há eventuais desvios para 
outros endereços, espaços para interoperabilidade.332 

 

De fato, o notário pode certificar, por meio da Ata Notarial, a existência de um 

documento, postagem ou qualquer outra manifestação inserida no meio digital. E esta 

certificação poderá ocorrer de forma constante, verificando a temporariedade daquele fato e, 

ainda, se houver, por quanto tempo este fato causou dano por ainda estar presente no meio 

digital. 

Há ainda outra forma de se utilizar a Ata Notarial no que se refere ao ambiente virtual 

pois é possível encontrar na doutrina quem defenda o uso da Ata Notarial para se comprovar 

conteúdos existentes em arquivos eletrônicos, ou seja, arquivos que tenham como suporte 

físico pen drive, mídias como CD e DVD e até os antigos disquetes: 

 

Existe ainda outro tipo de ata de documento eletrônico, que é a constatação de 
conteúdos de arquivos específicos de mídias, quando o notário constata que o 
contido em determinado arquivo é cópia fiel de documento em papel. Há 
controvérsias sobre esse ato notarial. Alguns entendem que se trata de simples 
autenticação, já que o trabalho do notário não foi o de constatar um fato, mas 
simplesmente autenticar uma cópia em suporte digital. 
O oposto também é factível, ou seja, o notário constata o conteúdo de uma mídia 
digital qualquer, desde que assinada eletronicamente e a transcreve para o papel.333 

 

11.2  USO DA ATA NA ESFERA CÍVEL 

 

Durante as pesquisas realizadas para a construção deste trabalho, encontramos na obra 

de Flávio Tartuce334 uma importante aplicação da Ata Notarial no meio cível.  

Destaca o autor, mencionando a obra de Fernanda Tartuce, que a Ata Notarial poderia 

ter grande aplicação nas demandas de Direito de Família, como por exemplo, em casos de 

                                                           
332 VOLPI NETO, Ângelo. Ata Notarial de Documentos Eletrônicos. Disponível em: < 
http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MzM1NQ==&filtro=9&Data=>
. Acesso em: 10 out. 2016, grifos nossos. 
 
333 Ibidem. 
  
334  TARTUCE, Flávio. Direito civil: Lei de Introdução e Parte Geral. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016, p. 550. v. 1. 
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lides envolvendo alimentandos. O autor continua, informando que a Ata Notarial poderia ser 

utilizada inclusive como “prova de abusos cometidos por pais e para demonstrar atos de 

alienação parental.”.  

Temos quanto ao assunto a presente lição: 

 

A realidade das famílias, especialmente no fim do ciclo conjunto, pode acabar 
marcada por ofensas, traições e fatos que demonstram a inaptidão de um dos 
genitores para manter a guarda do filho. 
A Ata Notarial pode vir em socorro daqueles que, ante a fragilidade probatória, 
pensem em desistir de reconhecer situações de vantagens a que fazem jus, situação 
que afronta a efetividade do direito. 
Nesse ponto, a Ata Notarial pode ser útil para gerar prova pré-constituída com boa 
qualidade sem a parte precisar ir a juízo mover uma demanda cautelar de produção 
antecipada de provas. 
Em ações de alimentos, a Ata Notarial pode ser importante porque muitas vezes o 
cenário econômico exposto pelo alimentante é inveridicamente revelado; havendo 
atos de ostentação patrimonial difíceis de provar a posteriori mas exibidos no plano 
digital (que podem ser passíveis de modificação a qualquer momento) a Ata Notarial 
será útil. 
Para tanto, poderá a parte requerer uma ata de constatação em meio eletrônico; por 
tal "ata da internet", será possível comprovar a integridade e a veracidade de fatos 
em meio digital. 
Configura outro exemplo de Ata Notarial útil o atestado de recebimento de uma 
mensagem eletrônica; para tanto, será lavrada "ata de verificação de mensagem 
eletrônica" (email) com vistas a que o tabelião confirme que a mensagem existia em 
certo disco rígido em determinada data e com certos caracteres (52). 
Em um caso interessante de regulamentação de visitas a Ata Notarial foi crucial: 
embora a mãe acusasse o pai de abusos à enteada, pelo teor das mensagens trocadas 
entre o (ex) casal e registradas na ata percebeu-se que sempre abordavam a relação 
amorosa frustrada, não havendo qualquer menção a abusos (que apenas "surgiram" 
no processo judicial); aliando-se tal ata ao estudo social formou-se um robusto 
conjunto probatório, assegurando-se o direito do pai e da filha à convivência 
familiar. 
A Ata Notarial também pode servir para registrar o teor do diálogo telefônico em 
sistema de viva voz; tal conduta será muito importante para registrar situações em 
que um dos genitores perpetre atos de alienação parental (por exemplo, ameaçando 
fugir com o filho do casal).335 

 

Ainda no campo cível, a Ata Notarial pode ser utilizada nos casos que envolvem 

imóveis, por exemplo, em negócios como locação. 

Precisamos nos lembrar que o Tabelião pode, mediante solicitação de pessoa 

interessada, se dirigir a um determinado lugar (desde que este lugar seja de competência 

territorial do Tabelionato) e, lá estando, verificar determinado fato ou coisa. Trata-se de prova 

via diligência. Assim, esta prova é de grande interesse nos casos que envolvam imóvel sendo 

                                                           
335 TARTUCE, Fernanda. Prova nos processos de família e no Projeto do CPC: ônus da prova, provas 
ilícitas e Ata Notarial. Editora Lex Magister. Disponível em: 
<http://www.editoramagister.com/doutrina_26526423_PROVA_NOS_PROCESSOS_DE_FAMILIA_E_NO_P
ROJETO_DO_CPC_ONUS_DA_PROVA_PROVAS_ILICITAS_E_ATA_NOTARIAL.aspx>. Acesso em: 16 
out. 2016. 
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que o Tabelião pode, na oportunidade da diligência, verificar a real situação do imóvel, bem 

como se o mesmo encontra-se ocupado ou abandonado. 

Há outras aplicações que poderiam ser citadas: 

 

Casos exemplares não faltam. Podemos constatar a compra de produtos em 
estabelecimentos comerciais, verificar o uso indevido de imagens, textos e sons em 
locais públicos ou particulares, nestes com a autorização do proprietário, 
materializar as declarações de acontecimentos narrados por terceiros, constatar a 
existência e capacidade de uma pessoa natural, constatação de abertura normal ou 
forçada de cofres bancários, constatação de demissão funcional, materialização de 
assinatura para prevenção e possibilidade futura e eventual perícia técnica, etc.336 

 

Por fim, e como último exemplo para que este trabalho não se torne algo desgastante 

ao leitor, podemos citar outra utilização da Ata Notarial: nas denominadas tutelas de urgência 

que são deferidas em caráter liminar pelo juiz. Neste sentido é o que nos apresente Amorim 

Neves: 

 

Outra hipótese em que vislumbro grande valia para a Ata Notarial é a circunstância 
de o autor precisar de uma tutela de urgência liminarmente, mas não ter prova 
documental que corrobore suas alegações. Sendo as declarações do tabelião 
constantes de Ata Notarial dotadas de fé pública, há uma presunção de veracidade 
suficiente para convencer o juiz, em grau de cognição sumária, da veracidade das 
alegações de fato feitas pelo autor em sua petição inicial.337 

 

11.3  USO DA ATA NA ESFERA TRABALHISTA 

 

Em artigo publicado pelo advogado especialista em direito do trabalho, Gustavo 

Trierweiler338, são mencionadas três aplicações práticas da Ata Notarial no âmbito da Justiça 

do Trabalho: para a pré-constituição de prova acerca da extensão de obras inacabadas; para 

verificar e constatar o arrombamento de locais contendo pertences de empregados; e, por 

último, para constatar a condição de determinado bem. Segundo o autor: 

 

                                                           
336 RODRIGUES, Felipe Leonardo. Ata Notarial . Disponível em: <http://www.margarida.not.br/conteudo/17>. 
Acesso em: 29 abr. 2016.) 
 
337 NEVES, Daniel Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Leis 13.105/2015 e 13.256/2016. 3. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p.282. 
 
338 TRIERWEILER, Gustavo F. A ata notarial como meio inovador de prova na justiça trabalhista. Revista 
Justiça do Trabalho, n. 249, p. 77. Disponível em: <http://amdjus.com.br/doutrina/trabalhista/13.htm>. Acesso 
em: 28 abr. 2016. 
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No primeiro caso, imaginamos a situação de um contrato por obra certa  (eg. 
construção, pintura de determinada área), onde os empregados contratados 
abandonam o empreendimento antes de concluírem a tarefa contratada. Com o 
decurso do tempo, sem a conclusão da obra, o contratante terá prejuízos. Nesta 
hipótese, o contratante poderia se valer da Ata Notarial para registrar a situação do 
serviço naquela data em que houve o abandono. Ato contínuo e seguro de que os 
acontecimentos estão resguardados no tempo perante a sociedade, o contratante 
poderia dar continuidade à obra e se proteger contra futuras ações judiciais. Neste 
caso, inclusive, a Ata Notarial se constituiria em prova do descumprimento de 
contrato. 
 
No segundo caso, sugerimos a situação em que o empregador disponibiliza ao 
empregado um armário ou gaveta com tranca, cuja chave fica exclusivamente na 
posse do empregado, ou ainda um quarto ou residência. Na eventualidade do 
empregado deixar inesperadamente de prestar serviços (eg. morte, prisão, abandono 
de emprego), o empregador necessitará arrombar o local e, como ignora o que 
poderá encontrar, seria salutar utilizar os préstimos do Tabelião, que redigiria uma 
Ata Notarial informando as condições em que houve o arrombamento e o que foi 
encontrado, assim como o estado dos bens e o local. Tal medida protegeria o 
empregador em relação a eventuais ilícitos inesperadamente identificados, bem 
como a respeito de futuras alegações sobre ausência de algum pertence ou 
danificações.  
 
O terceiro caso se refere a situação em que o empregador disponibiliza ao 
empregado bens móveis em comodato, como carros, computadores portáteis ou 
celulares. Tanto ao entregar como ao devolver o bem, para se resguardar de futuras 
dúvidas a respeito do estado em que foram entregues, poderiam utilizar a Ata 
Notarial para registrar tudo, inclusive a situação física do bem em determinada data. 
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12 A ATA NOTARIAL E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  

 

O Novo Código de Processo Civil (NCPC) foi elaborado por uma comissão formada 

por juristas e instituída no ano de 2009, sendo seu anteprojeto encaminhado ao Senado 

Federal em junho do ano seguinte.  

A tramitação do projeto ocorreu nas duas Casas Legislativas sendo seu texto final 

aprovado no mês de dezembro do ano de 2014. O projeto de lei do Senado recebeu o número 

166 e foi sancionado em 16 de março de 2015 pela então Presidente da República, Dilma 

Rousseff. Foi finalmente publicado no Diário Oficial da União no dia 17 de março de 2015 

entrando em vigor um ano após sua publicação, em 18 de março de 2016. 

O NCPC nasceu como tentativa de atender aos anseios da atual sociedade que clama 

por mais celeridade nos processos judiciais, sendo, por tal razão, que o novo código prevê em 

diversos dispositivos tentativas de se alcançar a celeridade dos atos. Inclusive, ao final do 

projeto do Novo Código de Processo Civil, em carta anexada ao documento, o ministro do 

Supremo Tribunal Federal e presidente da então Comissão, Luiz Fux, declarou que o desafio 

imposto pela própria Comissão foi o de “resgatar a crença no judiciário e tornar realidade a 

promessa constitucional de uma justiça pronta e célere”339. 

 Intrinsecamente a esta necessidade, temos que as atividades notariais e registrais, em 

diversos aspectos,  especialmente na lavratura de Atas Notariais, “passam a ter a função ímpar 

de auxiliar o juiz na busca da verdade, e isto de maneira célere”340. 

O antigo Código de Processo Civil (1973) não trazia de forma expressa a Ata Notarial 

como meio de prova, porém, tal fato não impedia que tal instrumento fosse vedado 

respeitando-se, por certo, o princípio da atipicidade dos meios de prova341.  

                                                           

339 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Inovações do Novo CPC. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjSh5nJobXMAh
UBUZAKHaFgDdwQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Finternet_docs%2Fministros%2FDis
cursos%2F0001182%2Finovacoes_do_novo_codigo_de_processo_civil.pdf&usg=AFQjCNH8oAEMtBzSBxvfq
8ntAmC9jkH9hw&cad=rja>. Acesso em: 29 abr. 2016. 

 
340 KÜMPEL, Vitor Frederico. Breves reflexões sobre os projetos do novo CPC na perspectiva notarial e 
registral – I. 2 setembro 2014. Disponível em: <http://www.atanotarial.org.br/noticias_detalhes.asp?Id=10>. 
Acesso em: 28 abr. 2016. 
 
341 “o princípio da atipicidade, acolhido no Código de 1973, significa admissibilidade de todos os meios de prova 
(previstos, ou não, na legislação, desde que moralmente legítimos). Assim, o sistema abarca não só as provas 
típicas, mas também as atípicas.” (LOPES, João Batista. Provas atípicas e efetividade do processo. Revista 
Eletrônica de Direito Processual, Volume V. Disponível em: <http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-
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Diferentemente do antigo código, o Novo Código de Processo Civil traz, em seu artigo 

384, menção e tratamento específico à Ata Notarial tornando tal instrumento um meio típico 

de prova. Assim dispõe o artigo342: 

 

Seção III 
Da Ata Notarial 
 
Art. 384.  A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou 
documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. 
Parágrafo único.  Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos 
eletrônicos poderão constar da Ata Notarial. 

 

Ainda, o artigo 193 do novo Código de Processo Civil brasileiro, em seu parágrafo 

único, determina que serão  aplicáveis à prática de atos notariais, no que for compatível, as 

regras previstas nos artigos 193 a 199 do mesmo código. Tais artigos disciplinam temas como 

os atos processuais total ou parcialmente digitais, sistemas de automação que respeitem a 

publicidade dos atos, etc.343 

A inserção da Ata Notarial como meio de prova é destacado pelo ilustre processualista  

Scarpinella da seguinte forma: 

 

A Ata Notarial merece ser compreendida como o meio de prova em que o tabelião 
atesta ou documenta a existência e/ou o modo de existir algum fato, mesmo que 
sejam dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos. 
Neste caso, aliás, o que fará o tabelião é ver e/ou ouvir os tais arquivos eletrônicos e 
descrever, na ata, o que viu e/ou ouviu, vale dizer, descrever o conteúdo dos 
arquivos eletrônicos, imprimindo em papel, até mesmo, o que é passível de 
impressão, como, por exemplo, dá-se com páginas da internet, de facebook, de 
mensagens eletrônicas e assim por diante.344 

 

Tal inserção da Ata Notarial como meio de prova  também é objeto de análise do autor 

Felipe Leonardo Rodrigues. O mesmo salienta que a redação do artigo da Ata Notarial no 

Projeto de Lei nº 166 era impreciso e poderia causar a inviabilidade do instituto, vejamos: 

 

                                                                                                                                                                                     

eletronica-de-direito-processual/volume-v/provas-atipicas-e-efetividade-do-processo>. Acesso em: 28 abr. 
2016.). 
 
342 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
 
343 TEIXEIRA, Tarcisio. Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática. 3. ed. 
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015.  
 
344 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo 
CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 355. 
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Na seção II, da Produção Antecipada da Prova, até então aceita como prova pelos 
meios admitidos em direito, a Ata Notarial passou a integrar o novo Código de 
forma taxativa como prova, obtendo seção específica. 
A redação do artigo da Ata Notarial no Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010 
(texto aprovado pelo Senado Federal) era impreciso e poderia causar a inviabilidade 
do instituto, pois submetia a lavratura da ata a condicionantes subjetivas: i) fato que 
fosse considerado contravertido; e ii) fato que fosse considerado relevante para a 
situação jurídica de alguém. Vejamos como era e como ficou a redação: 
  
Como era, no projeto: 
  
“A existência e o modo de existir de algum fato que seja considerado controvertido e 
apresente relevância para a situação jurídica de alguém, pode ser atestada, a 
requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião”. 
  
O substitutivo da Câmara dos Deputados (nº 8.046, de 2010, na Câmara dos 
Deputados) corrigiu a imprecisão. [...]345. 

 

Quanto à espécie deste novo meio de prova no código processual, o professor Daniel 

Assumpção Neves caracteriza a Ata Notarial como híbrida, sendo tanto prova documental (em 

sua forma), quanto prova testemunhal (em seu conteúdo): 

   

Ainda que tenha passado a ser considerada uma prova típica pelo Novo CPC, a Ata 
Notarial é híbrida, a exemplo do que ocorre com a prova emprestada. Tem uma 
forma documental, que será uma ata lavrada pelo tabelião, mas seu conteúdo é de 
prova testemunhal, já que o teor da ata será justamente as impressões do tabelião a 
respeito dos fatos que presenciou.346 

 

Como já mencionado neste trabalho, a Ata Notarial foi introduzida em nosso país em 

1994, através de sua previsão na lei nº 8.935. Embora prevista por tempo considerável, a Ata 

Notarial é um instrumento ainda pouco utilizado e, de acordo com Kümpel347, “justamente 

nesse contexto, o novo Código tende a potencializar a fruição deste precioso instituto como 

meio de prova.” 

 

 

 

 

                                                           
345 RODRIGUES, Felipe Leonardo. O Novo CPC e os reflexos notariais: análise inicial (Parte I). Jornal Carta 
Forense. Notarial. S. L. 04 maio 2015. Disponível em:  <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-
novo-cpc-e-os-reflexos-notariais--analise-inicial-parte-i/15292>. Acesso em: 29 abr. 2016, grifos nossos. 
 
346 NEVES, Daniel Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Leis 13.105/2015 e 13.256/2016. 3. ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p.282 
 
347 KÜMPEL, Vitor Frederico. Peças fundamentais notariais e registrais. São Paulo: YK Editora, 2014. 
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12.1  USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 

Novidade advinda do novo Código de Processo Civil, na tentativa de desburocratizar 

certos atos que eram possíveis somente pela via judicial, há a previsão no artigo 1.071 deste 

código, do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião348 (procedimento 

administrativo extrajudicial para o usucapião de bens imóveis). 

Sobre este procedimento, cabe a nós apresentar o posicionamento da doutrina: 

 

Trata-se o procedimento extrajudicial de usucapião de importante novidade que veio 
recentemente introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, com acerto, em nosso 
entender, possibilitando, em casos de ausência de litígio, o reconhecimento da 
aquisição de direitos reais imobiliários diretamente no Registro Imobiliário, sem a 
necessidade de processo judicial, tornando, assim, o caminho mais célere, menos 
custoso (não apenas pecuniariamente falando, mas também psicologicamente), e 
auxiliando a redução da carga desumana de processos submetidos ao Poder 
Judiciário.349 

 

Para que haja o reconhecimento da situação de usucapião sobre o imóvel, necessária se 

faz, neste procedimento, a lavratura de uma Ata Notarial (conforme previsto no inciso I do 

artigo 1.071). Nesta Ata, o notário poderá testemunhar questões relativas ao imóvel 

usucapiendo (como tempo de posse, antecessores, declarações de confrontantes, entre outros 

documentos que comprovem a posse do imóvel). 

Na opinião do professor Luiz Antonio Scavone Junior350, há presente no instituto do 

usucapião extrajudicial uma atecnia vez que “o notário deverá praticamente julgar, posto que 

deve ingressar no mérito da existência da posse, tendo em vista que a posse é o exercício 

pleno ou não de um dos poderes inerentes ao domínio (Código Civil, art. 1.196) e pode, 

                                                           
348 “O instituto se insere no fenômeno da desjudicialização ou extrajudicialização do direito, caracterizado pelo 
deslocamento de competências do Poder Judiciário para órgãos extrajudiciais, notadamente as serventias 
notariais e registrais (confira-se Veronese, Yasmim. Leandro; Silva, Caique Leite Thomas da. Os notários e 
registradores e sua atuação na desjudicialização das relações sociais. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, vol. 4/2014, p. 65). O movimento legislativo em questão busca atribuir aos notários e 
registradores a solução de questões em que há consenso e disponibilidade de direitos envolvidos, colaborando 
com o objetivo de agilizar a atividade jurisdicional.” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto Paulino de. O 
usucapião extrajudicial no novo Código de Processo Civil. Direito Civil Atual. Consultor Jurídico. 18 maio 
2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-mai-18/direito-civil-atual-usucapiao-extrajudicial-
codigo-processo-civil>. Acesso em: 29 abr. 2016.). 
 
349 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 13. 
 
350 SCAVONE JR., Luiz Antonio. Direito imobiliário: teoria e prática. 11. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016, p. 1.113. 
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inclusive, responder pelos prejuízos que a falha (negligência) nessa constatação causar ao 

proprietário ou a terceiros.” 

O Notário (somente a partir de pedido da parte) ao lavrar a Ata Notarial que irá 

compor pedido de usucapião extrajudicial, deverá respeitar o instituto, limitando-se a narrar o 

fato por ele verificado, sem emitir qualquer juízo de valor. Esta narração realizada pelo 

Notário conterá, “com presunção relativa derivada de sua fé pública, os elementos que puder 

coletar a respeito da titularidade, do tempo e da qualidade da posse existente sobre o imóvel 

usucapiendo”351: 

 

Por meio da Ata Notarial, o notário certificará as diligências necessárias, inquirindo 
possuidores, confinantes ou testemunhas, produzindo a prova de tempo da posse e 
da cadeia possessória que configure o direito à aquisição da propriedade 
imobiliária.352 

 

A Ata Notarial353 contendo informações acerca do imóvel objeto do procedimento da 

usucapião deverá ser apresentada, em conjunto com os demais documentos que se façam 

necessários (como planta e memorial descritivo do imóvel, certidões negativas etc.), ao 

cartório de Registro de Imóveis competente, para que os demais passos no sentido de conduzir 

o procedimento sejam dados. 

Ainda, nada “obsta que sejam apresentadas tantas atas quantas forem necessárias, não 

havendo obrigação de que apenas uma Ata Notarial exista. [...] Havendo necessidade de haver 

mais de uma Ata Notarial, não necessitam elas ser produzidas pelo mesmo Notário, podendo, 

ainda, ser feitas por Notários de localidades diferentes.”354 

A presença de um advogado para este procedimento é obrigatória sendo que a 

possibilidade da via judicial não é descartada. 

                                                           
351 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 77. 
 
352 RODRIGUES, Felipe Leonardo. O Novo CPC e os reflexos notariais: análise inicial (Parte I). Jornal Carta 
Forense. Notarial. S. L. 04 maio 2015. Disponível em:  <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/o-
novo-cpc-e-os-reflexos-notariais--analise-inicial-parte-i/15292>. Acesso em: 29 abr. 2016. 
 
353 O Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo (CNB/SP) disponibilizou, em 04 de maio de 2016, uma 
cartilha acerca do procedimento de usucapião extrajudicial com foco para a utilização da Ata Notarial. A cartilha 
encontra-se disponível para download no seguinte link: < 
http://www.cnbsp.org.br/__Documentos/Uploads/Cartilha%20usucapiao%20final.pdf >. Acesso em: 07 mai. 
2016. 
 
354 BRANDELLI, op. cit., p. 77. 
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O artigo 1.071 encontra-se disposto no Código de Processo Civil355 da seguinte forma: 

 

Art. 1.071.  O Capítulo III do Título V da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
(Lei de Registros Públicos), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 216-A:        
(Vigência) 
“Art. 216-A.  Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante 
o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel 
usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído 
com: 
I - Ata Notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e 
seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias; 
II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, 
com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de 
fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos 
registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes; 
III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do 
domicílio do requerente; 
IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a 
continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e 
das taxas que incidirem sobre o imóvel. 
§ 1º O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação 
até o acolhimento ou a rejeição do pedido. 
§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos 
reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo 
registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, 
para manifestar seu consentimento expresso em 15 (quinze) dias, interpretado o seu 
silêncio como discordância. 
§ 3º O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito 
Federal e ao Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de 
títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se 
manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido.  
§ 4º O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de 
grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente 
interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. 
§ 5º Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou 
realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. 
§ 6º Transcorrido o prazo de que trata o § 4o deste artigo, sem pendência de 
diligências na forma do § 5o deste artigo e achando-se em ordem a documentação, 
com inclusão da concordância expressa dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do 
imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se 
for o caso. 
§ 7º Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de dúvida, 
nos termos desta Lei. 
§ 8º Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de 
registro de imóveis rejeitará o pedido. 
§ 9º A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de 
usucapião. 
§ 10.  Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de 
usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros 

                                                           
355 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 28 abr. 2016. 
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direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula 
dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro 
interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente 
da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial 
para adequá-la ao procedimento comum.” 

 

Ainda quanto às obrigações do Tabelião neste procedimento, este deverá realizar: 

 

[...] a) emissão da DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), contudo, como 
não há transmissão, tratando-se de aquisição originária, deverá ser dispensada a 
informação do CPF/CNPJ do transmitente e ainda que haja transmissão de posse 
documentada pelo solicitante; b) Consulta ao CNIB – Centro Nacional de 
Indisponibilidade de Bens –, em que pese a indisponibilidade ser dirigida ao titular, 
não atingindo a aquisição originária por usucapião. Ainda assim, por cautela, deve 
ser mencionada no ato; c) também entendo que haverá necessidade de a CENSEC – 
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – se estruturar para receber 
a informação da existência dessas atas notariais, corroborando com a segurança nas 
relações jurídicas e notadamente protegendo terceiros que poderão se valer das 
informações referentes a atas notarias lavradas, referentes ao imóvel pretendido.356 

 

A atuação do notário no procedimento extrajudicial de usucapião ficará limitada à 

lavratura da Ata Notarial com a descrição do imóvel e com as informações referentes à posse 

do imóvel objeto do procedimento, podendo responder pelos eventuais prejuízos que causar 

por conseqüência de não ter tomado as cautelas pertinentes no sentido de certificar a posse do 

imóvel objeto de usucapião. 

Não será de competência do Notário decidir a respeito do procedimento extrajudicial 

de usucapião vez que tal decisão, juntamente com a análise do conjunto probatório e o juízo 

de valor, será do Oficial de Registro. Será o “Oficial de Registro de Imóveis quem fará o juízo 

de valor a respeito do conjunto probatório erigido, o qual a Ata Notarial integra juntamente 

com outros elementos de prova, não sendo, pois, o único elemento.”357 

  

                                                           
356  SCAVONE JR., Luiz Antonio. Direito imobiliário: teoria e prática. 11. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. 
 
357 BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 78. 
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13 O FUTURO DA ATA NOTARIAL 

 

A atividade notarial, como vimos neste trabalho, sofreu um grande desenvolvimento 

ao longo do tempo, passando o Tabelião de mero observador e documentador a um 

profissional com funções amplas de aconselhamento e verificação de legalidade. 

Fato é que a evolução e a mudança são inerentes ao homem e à sociedade. 

A Ata Notarial hoje no Brasil é um instrumento não muito conhecido nem utilizado 

pelos profissionais de direito e também pelos demais cidadãos que desconhecem tal 

ferramenta de prova e proteção de direitos: 

 

No Brasil, ainda é um instrumento pouco conhecido [a Ata Notarial]. Em outros 
países, como Argentina e Uruguai, por exemplo, todas as assembléias gerais de 
sociedades comerciais, sorteios de promoções, consórcios de bens, etc, são 
registradas e transcritas pelo notário, o que confere credibilidade e autenticidade a 
esses instrumentos.358 

 

Temos, porém, que a tendência é o aumento no número de lavraturas de Atas Notariais 

na medida em que a sociedade e os profissionais do Direito tomem conhecimento deste 

importante instrumento.  

Ademais, o crescente aumento dos casos de crimes cometidos com o uso de meios 

eletrônicos faz com que haja uma procura maior desta importante ferramenta de constituição 

de prova. 

Dados do Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo podem nos dar uma base para 

acreditarmos no possível aumento na utilização de tão notável instrumento: 

 

Em 2012 foram feitas 5.405 atas notariais no estado de São Paulo; em 2013, 
foram 9.134 atas e, em 2014, o total de atos chegou a 9.688. Isso significa um 
aumento de 79,2% de 2012 para 2014. O total de atos em todo o Brasil chegou a 
17.794 em 2012, a 30.468 em 2013 e a 33.280 em 2014, totalizando um aumento de 
87% em nível nacional. 
Na avaliação do CNB/SP, o uso da Ata Notarial vem crescendo porque a população 
está descobrindo as vantagens de utilizar esse documento para preservação de 
dados e pré-constituição de prova para posterior uso na esfera judicial.359 
 

                                                           
358 RODRIGUES, Felipe Leonardo. Ata Notarial.  Disponível em: <http://www.margarida.not.br/conteudo/17>. 
Acesso em: 29 abr. 2016. 
 
359 COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL – SEÇÃO SÃO PAULO. Ata Notarial é um dos destaques do novo 
CPC. Documento lavrado no cartório de notas pode ser usado como prova pré-constituída de crimes. 23 
mar. 2015. Disponível em: <http://www.atanotarial.org.br/noticias_detalhes.asp?Id=11>. Acesso em: 28 abr. 
2016. 
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CONCLUSÃO 
 

O Magistrado, ao julgar uma causa apresentada, não pode ficar restrito somente ao que 

os litigantes alegam em suas demandas. É preciso dar consistência aos fatos afirmados, 

produzindo prova e demonstrando ao juiz que aquilo realmente existiu. 

Diante de diversos acontecimentos, sejam lícitos ou ilícitos, apresentados no âmbito 

do direito processual, cabe ao operador do direito, em destaque ao advogado, utilizar-se de 

seu vasto conhecimento na esfera jurídica para conseguir a materialização tanto desses fatos 

ocorridos, quanto de outros fatos relacionados que possuam importância. Com esta  

materialização o advogado constitui, antecipadamente, prova em favor da causa que intercede. 

A partir das provas apresentadas ao juiz, este será capaz de reconstruir a história da 

lide apresentada, com os fatos organizados de maneira histórica e lógica. E, a partir desta 

reconstrução, poderá fazer o julgamento da demanda.  

A Ata Notarial, ainda que muito desconhecida, pode fazer às vezes de prova judiciária, 

convencendo o juiz sobre a verdade de fatos alegados em demandas jurídicas. 

Quanto à previsão da Ata Notarial em nosso direito, temos que não se trate de uma 

inovação no ordenamento jurídico brasileiro. Ainda assim, sua previsão no Código de 

Processo Civil de 2015 deu a esta ferramenta o status de meio típico de prova (de acordo com 

artigo 384 do Código supracitado) e, a partir dessa previsão, a doutrina acredita que irá  

ocorrer ampliação da utilização deste meio de prova. 

Quanto ao seu conceito, a Ata Notarial nada mais é do que um documento público, 

produzido pelo Notário (ou Tabelião de Notas) e dotado de fé pública, que contém a narração 

de um fato por este agente delegado. Tal fato é narrado a partir das percepções sensoriais, 

visuais, auditivas e de outros sentidos do Tabelião, que não faz qualquer espécie de juízo de 

valor, somente narrando e descrevendo o fato como ele realmente se apresenta. A partir desta 

comprovação feita em Ata, o fato passa a ter valor e cria-se uma prova pré-constituída, vez 

que gerada antes mesmo de haver um processo judicial. 

A Ata Notarial nos dias de hoje é timidamente utilizada na prática, sendo seu uso 

principalmente voltado para as situações que envolvem meios digitais, mesmo sendo seu 

campo de incidência mais amplo que este. Ainda assim, é pequena a presença de tal meio de 

prova nos Tribunais. 
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Nota-se que a utilidade deste instrumento como meio de prova precisa ser divulgada a 

todos os operadores de Direito, mas não só a estes, mas também ao cidadão que pode 

encontrar na Ata Notarial uma forma de produzir prova e garantir seu direito. 

Concluímos após todas as pesquisas e leituras realizadas para a elaboração deste 

trabalho que a Ata Notarial pode ser sim uma importante prova processual. Inclusive, temos 

que a principal finalidade deste instrumento é justamente pré-constituir prova para uma 

possível e futura demanda judicial. Tal prova será constituída pela narração do fato contida na 

Ata Notarial, narração esta feita pelo Tabelião, um agente estatal dotado de fé pública, o que 

garante presunção de veracidade àquilo narrado, não havendo necessidade de se 

complementar com outras provas o fato narrado em Ata. 

Ainda quanto à narração contida na Ata Notarial, encontramos interessantes 

possibilidades quanto ao que pode estar presente em seu conteúdo, principalmente porque é 

viável de se fazer constar em Ata Notarial informações representadas por imagens ou sons 

(inclusive sons gravados em arquivos eletrônicos). Esta previsão legal amplia a possibilidade 

de fatos que podem ser provados por meio deste documento notarial. 

Outras características contribuem para que a Ata Notarial seja um ótimo meio de 

prova. A produção da Ata Notarial não requer grandes esforços e nem custos. Percebe-se com 

isso que a utilização desta ferramenta acarretaria maior celeridade processual e uma economia 

processual importante para a tão criticada Justiça nacional. 

Nota-se ainda que a Ata Notarial, pela fé-pública atinente em sua constituição, tem 

eficácia juris tantum, ou seja, presume-se que os fatos e situações ali narradas são 

verdadeiros. Assim sendo, o ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar que tais fatos não 

condizem com a verdade ficará a cargo da parte prejudicada pelas informações contidas na 

Ata Notarial, em outras palavras, a quem alega o contrário do conteúdo da Ata Notarial. 

Enfim, se pela ótica processual a obrigação de provar determinado fato é de quem o alega, 

com a Ata Notarial haverá uma inversão deste ônus da prova.  

O Tabelião de forma alguma irá lavrar atos que possam gerar ilicitudes bem como 

sustentar situações maculadas de vícios. Além disso, a lavratura da Ata Notarial possui seus 

requisitos, limites, competências e princípios próprios que precisam ser respeitados para que o 

instrumento possa ter validade.  

Isso tudo torna a Ata Notarial um instrumento com probabilidade remota de ser 

anulada e desconstituída como meio de prova, tornando-se desta forma, uma ferramenta de 

grande valia no meio processual, sendo capaz de perpetuar a existência do fato alegado na 
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demanda, evitando as graves consequências geradas pela demora e desaparecimento de 

vestígios, encontradas com freqüência do cotidiano forense. 

Assim, por todo o exposto neste trabalho, temos que a Ata Notarial, hoje prevista de 

forma expressa no Novo Código de Processo Civil no capítulo referente às provas, passando a 

ser classificada como meio típico de prova, é de grande importância na prática processual, e 

deve ser difundida em nosso meio acadêmico para que cada vez mais possa ser utilizada em 

prol do direito de clientes (lesados ou até com lesão iminente), tornando-se importante meio 

de prova. 
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GLOSSÁRIO 
 

cartório  – local (escritório ou gabinete) onde o notário ou o registrador exerce sua atividade. 

“Todas as expressões: cartórios extrajudiciais, ofícios ou serventias, representam uma única 

idéia consistente na atividade desenvolvida em caráter privado e independente para a 

prestação de serviços públicos. [...] Os cartórios são, portanto, unidades independentes de 

prestação de serviços públicos. São serventias extrajudiciais ligadas ao Poder Judiciário, que 

não possuem personalidade jurídica própria. São centros autônomos de prestação de serviços 

públicos delegados a um particular após aprovação em concurso de provas e títulos.” 

(ARRUDA, Ana Luísa de Oliveira de. Cartórios Extrajudiciais: aspectos civis e trabalhistas: 

sucessão trabalhista, estabilidade e regime especial, concurso público, responsabilidade civil. 

Atlas, 2008). 

 

cartório de notas – denominação dada ao que hoje é o Tabelionatos de Notas. 

 

cartório de protestos – denominação dada ao que hoje são os Tabelionatos de Protesto de 

Títulos. “Ao tabelião de protestos compete realizar todos os atos relacionados com o protesto 

cambiário.” (Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal). 

 

cartório de registro civil – denominação dada ao que hoje é o Ofício de Registro Civil de 

Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas. 

 

cartório de registro de imóveis – denominação dada ao que hoje são os Ofícios de Registro 

de Imóveis. 

 

cartório de títulos e documentos – denominação dada ao que hoje é o Ofício de Registro de 

Títulos e Documentos Civis das Pessoas Jurídicas. 

 

colégio notarial do Brasil (CNB) – instituição privada que reúne os tabeliães do Brasil. Os 

Colégios Notariais de cada Estado estão reunidos em um Conselho Federal e este último é 

filiado à União Internacional do Notariado (UINL) 

 

direito notarial  – é o ramo do direito autônomo, com conjunto de princípios e conceitos 

próprios que organizam a atividade notarial e sua realização. 
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documentos notariais extraprotocolares – são os documentos “criados fora dos livros de 

notas, os quais se entregam no original aos interessados, podendo, entretanto, haver o arquivo 

de cópia no tabelionato.” (BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com 

o novo código de processo civil. – São Paulo: Saraiva, 2015). 

 

documentos notariais protocolares – “são os lavrados nos livros do notário, ou os 

arquivados, no original, na serventia notarial, sempre derivados da intervenção notarial.” 

(BRANDELLI, Leonardo. Usucapião administrativa: de acordo com o novo código de 

processo civil. – São Paulo: Saraiva, 2015). 

 

e-mail – eletronic mail. Serviço de correio eletrônico, utilizado na Internet. 

 

internet – rede mundial de computadores. 

 

fé pública – atributo conferido ao notário pelo Estado, é através dela que se garante a 

autenticidade do ato notarial. 

 

lavrar  – lançar por escrito, escrever. 

 

notário ou tabelião –  profissional do direito, dotado de fé pública, a quem o Poder Público 

delega o exercício da atividade notarial e atribui fé pública em seus atos. 

 

registros públicos – aqueles que visam a fornecer veracidade, segurança (firmeza, 

confiabilidade), legitimidade e publicidade quanto aos atos jurídicos realizados entre as 

partes, bem como perante terceiros, sendo regulados por leis especiais. (Carlos Fernando 

Brasil Chaves) 

 

serviços notariais e de registro — são os de organização técnica e administrativa destinados 

a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (segundo 

definição disposta no artigo primeiro da Lei n.º 8.935/94). 

 

sítio eletrônico (site) – endereço de um serviço na internet. 
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usucapião – trata-se de uma das formas de aquisição de imóvel, independentemente de título, 

onde o interessado passa a ter direito em decorrência da utilização do imóvel por determinado 

tempo (continuamente)  e, ainda, de forma incontestável. 

 

vara dos registros públicos – vara especializada no processamento e julgamento dos 

processos referentes aos registros públicos. 
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ANEXO A – 10 Motivos Para Fazer Uma Ata Notarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3 - 10 (dez) motivos para se fazer uma Ata Notarial.  

Fonte: Disponível em: < 
http://www.1cartoriosjc.com.br/?pG=X19wYWdpbmFz&idP agina=55>. Acesso em 27 
abr. 2016. 
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ANEXO B – Jurisprudência: Ata Notarial de Imóvel 

 

1ª VRP|SP: Averbação. Cancelamento. Contrato de Locação. Vigência. Imóvel livre e 

desembaraçado. Verificação. Ata Notarial. Meio eficaz de demonstrar a inexistência de 

locação. Pedido deferido. 

 

Processo 0022686-94.2011.8.26.0100 

CP-178  

Pedido de Providências - Registro de Imóveis  

VISTOS. 

Cuida-se de pedido de providências intentado por Liber Center Administração de Bens 

Ltda, que busca o cancelamento da Av. 01, da matrícula nº 30.363, do 5º Registro de Imóveis, 

na qual consta a averbação de contrato de locação vencido há 35 anos. 

Informações do 5º Registro de Imóveis às fls. 38. 

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fl. 60v). 

É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 

O pedido comporta deferimento. 

A Ata Notarial lavrada nas notas do 4º Tabelião de Notas desta Capital acostada às fls. 

32 noticia que o imóvel encontra-se inteiramente livre e desocupado de objetos e pessoas, 

exceto o 13º andar, onde fica a sede da proprietária.Também atesta que inexiste fachadas, 

painéis, letras, informações, propagandas, balcão de atendimento ou quaisquer indícios que 

denotem haver no local e no edifício um hotel ou qualquer menção a Hotéis Alvear S/A. 

A certidão da JUCESP demonstra que a última sede de Hotéis Alvear, locatária, fica 

na Alameda Ministro Rocha Azevedo e não na Rua Cásper Líbero, 63, endereço do imóvel da 

matrícula ora em exame (fls. 24). 

De acordo com a certidão do Registro de Imóveis de fls. 19, a locação terminou em 

1975, não havendo qualquer sinal de prorrogação nem de ação renovatória (v certidões de 

distribuição de fls. 26. 

Diante desse quadro, e do parecer favorável do Ministério Público, o pedido merece 

ser acolhido. 
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Posto isso, DEFIRO o pedido para que seja cancelada a averbação nº 01, da matrícula 

nº 30.363, do 5º Registro de Imóveis da Capital, bem como, se necessário, sejam feitas as 

averbações nas inscrições nº 25.472 e 29.801. 

Servirá esta de mandado, nos termos da Portaria Conjunta nº 01/08, da 1ª e 2ª Varas de 

Registros Públicos da Capital. 

Nada sendo requerido no prazo legal, ao arquivo. 

P.R.I.C. 

São Paulo, . 

- assinatura digital ao lado - 

Gustavo Henrique Bretas Marzagão 

Juiz de Direito. 

(D.J.E. de 14.12.2011) 
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ANEXO C – Jurisprudência: Ata Notarial Usada Como Prova Em Uso Indevido De 
Imagem Em Processo De Indenização Por Dano Moral 

 

Processo: 0017591-86.2011.8.26.0002 

Classe: Procedimento Ordinário 

Área: Cível 

Assunto: Indenização por Dano Moral 

7ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro 

Juiz: Alexandre David Malfatti 

Partes do Processo 

Reqte: I. S. P. 

Advogada: S. S. K. 

Reqdo: R. G. de T. 

Vistos. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização 

promovida por I. S. P. em face de R. G. de T. - TV G. LTDA. Constou da petição inicial, em 

resumo, que o autor teve seu nome e imagem utilizados indevidamente pela emissora de 

televisão ora ré. No programa denominado "X. B. X. 2011″, foi indicado "I. P." como um dos 

participantes, mas, na verdade, se referia a outra pessoa de nome "I. G.". Além da troca de 

nomes, o autor viu também sua imagem associada ao programa, por meio de fotografias e de 

filme inserto no "youtube", o que aconteceu em inúmeros "SITES" da G. e de outras 

empresas. 

Após mencionar a violação dos direitos da personalidade e da necessidade de tutela 

jurídica, o autor deduziu os seguintes pedidos em face da ré: a) imposição de obrigação de 

fazer consistente na divulgação de nota de retratação, a fim de ser corrigido o equívoco na 

troca de nomes e apropriação de imagens e b) indenização por danos morais. Houve pedido de 

antecipação da tutela relativa à obrigação de fazer. ENTENDO PRESENTES OS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. Primeiro, há prova inequívoca dos 

seguintes fatos: a) troca dos nomes e b) utilização da imagem do autor. É o que consta da 

documentação trazida na inicial, destacando-se a Ata Notarial que retratou o acesso a SITES 

ligados a "G..COM" (fls. 161/164). (Grifo Nosso) 

O autor I. P. viu seu nome ser anunciado pela G. como participante do programa de 

repercussão nacional denominado "X. B. X. 2011″, quando, na verdade, outra pessoa 

integrava o elenco e se chamava "I. G.". Além da troca dos nomes, houve veiculação das 
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imagens do autor nos sites da própria G. e de outras empresas destinadas à divulgação de 

matérias ligadas ao ambiente da televisão. Segundo, há verossimilhança na alegação. 

O nome e a imagem configuram direitos da personalidade do cidadão brasileiro, 

havendo proteção na Constituição Federal e no Código Civil. Na Constituição Federal, o 

inciso V do artigo 5º contemplou o "direito de resposta" para a violação do direito à imagem. 

A situação sob exame guarda ligação com o referido direito constitucional, pois "é 

fácil constatar que o direito de resposta, ante o tratamento constitucional que recebeu, implica, 

a um só tempo, o direito de retificação de notícias incorretas e simultaneamente uma espécie 

de direito de réplica, em cujo seio se concretiza um contraditório na informação social", no 

precioso magistério de Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior (in "Curso 

de Direito Constitucional", Saraiva, 4ª ed., 2001, p. 101). 

Ainda no campo da doutrina, encontra-se o valioso estudo do direito de resposta pelo 

professor Vital Moreira (in "O Direito de Resposta na Comunicação Social", Coimbra 

Editora, 1994, p. 13/15), que enfrenta a dificuldade conceitual do seu alcance, mas destaca sua 

concepção para abarcar ao menos a "retificação de fatos". O objetivo será permitir ao 

interessado dar sua versão pessoal dos fatos, notadamente para retificar fatos errôneos ou 

inverídicos que sejam atentatórios ao bom nome ou à reputação. 

E, no caso sob julgamento, o direito de resposta está vinculado à notória confusão 

criada entre o nome do autor e de uma terceira pessoa, implicando uma situação que colocou 

sob risco outros direitos da personalidade, inclusive a imagem. Em relação à tutela do nome, 

feliz a colocação do professor Limongi França (in "Direitos Privados da Personalidade", 

artigo da RT 370, p. 7-16), definindo-a como direito à identidade pessoal conferido à pessoa, 

tanto para ser conhecida, mas também para "não ser confundida com outrem". Entendo que, 

além da confusão no nome, houve a violação do direito de imagem do autor. Como se 

depreende da prova documental, destacou-se a profissão do autor, suas habilidades, sua 

família (inclusive acompanhado do filho). 

Conforme magistério de Walter Moraes (in "Direito à própria imagem", RT 443/64), a 

imagem é traduzida pela expressão formal e sensível da personalidade de um homem, sendo 

capaz de individualizá-lo no âmbito da coletividade A divulgação de imagem sem autorização 

não gera, por si só, o dever de indenizar. Para imputar o dever de compensar danos morais 

pelo uso indevido da imagem com fins lucrativos é necessário analisar as circunstâncias 

particulares que envolveram a captação e exposição da imagem. 

A respeito, confiram-se os seguintes precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça: a) 

AgRg no Ag n. 735529-RS, 3ª. Turma, relator o Ministro HUMBERTO GOMES DE 



172 

 

BARROS, julgado em 28.11.2006, DJ 11.12.2006 e b) REsp. n. 622872-RS, 3ª. Turma, 

relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14.6.2005, DJ 01.8.2005. Porém, diante 

da veiculação em inúmeros veículos de comunicação, importante que se faça a retificação - 

direito de resposta - para preservação do nome e da imagem. E a tutela pretendida dos direitos 

da personalidade não coloca sob risco o direito à comunicação social da ré. 

Busca-se proteger a dignidade humana do autor, na esfera dos direitos ao nome e à 

imagem. Tenho defendido, numa perspectiva sistêmica do ordenamento jurídico, que a 

Constituição Federal, o Código Civil e as demais leis esparsas devem se conformar com o 

princípio supremo da dignidade da pessoa humana e com os demais direitos fundamentais 

(individuais, coletivos e sociais). 

Aqui, com todo o respeito ao jurista Ingo Wolfgang Sarlet (in "A Eficácia dos Direitos 

Fundamentais", Livraria do Advogado Editora, 1.998, passim), parece-me inadequada a 

conclusão de que os direitos fundamentais não incidiriam de forma "absoluta" sobre as 

relações entre particulares. A incidência imediata implica uma eficácia absoluta, como 

defendido por NIPERPERDEY, citado por Robert Alexy (in "Teoria de los Derechos 

Fundamentales", p. 512-513). 

A conclusão de incidência imediata dos direitos fundamentais nas relações da esfera 

privada pode ensejar uma colisão (ou tensão) de direitos (princípios) fundamentais, como 

apontado, dentre outros, por Ingo Wolfgang Sarlet (ob. cit.) e Canotilho (in "Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição", p. 1.205-1.214). 

Na hipótese de conflito ou tensão de direitos fundamentais - normas-objetivo e que 

estampam, usualmente, princípios - deve-se recorrer à acomodação possível dos mesmos, 

prevalecendo como ensina Alexy (ob. cit., p. 506-524) aquele que se revelar mais essencial 

(relevante) no caso concreto. 

Há precedente do E. Supremo Tribunal Federal neste diapasão: Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 2.054 - Medida Cautelar, relator o Ministro Ilmar Galvão, j. 17.11.99 

(RTJ 173/85-90), fazendo expressa referência ao magistério de Alexy, entende que, entre o 

direito fundamental da liberdade de associação e o direito fundamental do autor, o segundo 

merece maior peso e importância. E terceiro, reconheço a necessidade imediata da tutela da 

obrigação de fazer. A retificação da confusão do nome e da imagem somente assume sentido, 

enquanto perdurar o programa "X. B. X. 2011″. Finalizado o programa, não haverá 

possibilidade de atingir-se o mesmo público alvo. 

Novamente, valendo-me do magistério do professor Vital Moreira (in "O Direito de 

Resposta na Comunicação Social", Coimbra Editora, 1994, p. 81), entendo que a eficácia do 
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direito de resposta está ligada à viabilidade de dar-se a ele imediatidade e equivalência, neste 

último ponto quanto a local e forma de divulgação para "mesma eficácia pública da 

mensagem originária". 

É cediço que encerrado um programa de televisão, principalmente quando dedicado ao 

entretenimento, o público terá cada vez menos notícias sobre ele. Ou seja, até o final do 

processo, o direito de resposta pretendido não terá mais efetividade. 

Por último, importante salientar que a decisão é adotada em juízo não exauriente. No 

prazo de cumprimento da liminar, poderá a ré esclarecer eventuais fatos ou condutas que 

tenham suprido ou excluído as violações mencionadas e capazes de influenciar na condução 

do processo. 

Todavia, a ordem deverá ser cumprida, enquanto não houver juízo diverso deste 

magistrado ou em outra instância. LIMINAR. 

Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA solicitada por I. S. P. em face da 

R. G. de T. - TV G. LTDA, para impor-se à ré o cumprimento de obrigação de fazer nos 

seguintes termos: 

A) divulgar o seguinte comunicado: "Em razão de liminar concedida pelo Juízo da 7ª 

Vara Cível de Santo Amaro, a R. G. de T. esclarece que o candidato inscrito e selecionado a 

participar do "X. B. X. 2011″ tem como nome "I. G.", havendo erro na divulgação do nome 

de "I. S. P.", bem como de imagens e informações ligadas ao último - incluindo-se aparição 

com o filho e em filme veiculado na Internet. A correção do erro é feita para a preservação do 

nome e da imagem de "I. S. P."." 

B) a divulgação deverá ser concretizada por meio de publicação nos SITES 

organizados, direta ou indiretamente, pelas organizações da R. G. (empresas a ela ligadas por 

questões societárias ou comerciais), em especial os SITES da "G..COM" (fls. 25 dos autos, 

cuja cópia deverá acompanhar o mandado de citação e execução da liminar). A nota de 

retificação deverá ser posicionada, na sua integralidade, na primeira página de cada um dos 

SITES, de modo a ter destaque e ser facilmente percebida pelo usuário. A divulgação deverá 

ser veiculada com o destaque aludido por igual período de duração do programa (em número 

de dias). Após este período, a nota deverá ser incluída no banco de dados da referida edição 

do programa. 

C) ainda no campo da divulgação da nota de retificação deverá ser enviada por carta 

(registrada e com aviso de recebimento) para os SITES que veicularam informações sobre o 

programa referido (fls. 26 dos autos, cuja cópia deverá acompanhar o mandado de citação e 

execução da liminar). Neste passo, caberá à R. G. tão somente provar que fez o envio da carta 
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(trazendo para os autos o aviso de recebimento), não sendo dela exigido que a empresa 

responsável pelo SITE faça a divulgação - o que traduz pretensão distinta do autor em face de 

eventual recusa da terceira empresa. A obrigação de fazer deverá ser cumprida - na parte de 

inserção da nota de retificação e de prova do protocolo das cartas - no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da citação. Trata-se de prazo razoável e dentro do qual poderão ser adotadas 

todas as medidas impostas. 

O descumprimento da liminar, total ou parcialmente, implicará em multa diária de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), realizando-se o bloqueio pelo BACEN-JUD do valor a cada 

período de cinco dias. A multa terá incidência no prazo de 30 dias, após o que será avaliada a 

oportunidade de seu prosseguimento ou adoção de outras medidas de apoio. Cite-se a ré, para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de quinze dias, sob pena de revelia, considerando-

se verdadeiros os fatos alegados, na petição inicial. 

O MANDADO servirá para citação e intimação dos termos da liminar. As partes 

deverão esclarecer (a ré na contestação e o autor na réplica), se há interesse na realização de 

audiência ou sessão de conciliação. 

A solução do conflito pela referida forma alternativa revela-se viável, diante da 

discussão travada entre as partes. Nada impede que os advogados busquem contato imediato 

para início de negociações. 

O papel do advogado é relevante para a conciliação das partes. Considerando o 

elevado volume de processos em andamento e o mínimo número de funcionários prestando 

serviços no Cartório, além da celeridade imposta pela Emenda Constitucional nº 45 (reforma 

do Judiciário), o presente servirá de mandado, instruído com a contrafé, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça, atender os ditames legais, observando-se o disposto no Capítulo VI da NSCGJ, 

itens 04 e 05: "É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário 

diretamente da parte." "A identificação do oficial de justiça no desempenho de suas funções 

será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências." 

Int. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, em 48 horas. Nota de Cartorio: Deverá o autor 

recolher a taxa referente à diligência do oficial de justiça. 

 

 


