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Princípio da publicidade: 

 

 “...todo o ato realizado pela administração deve 
ser de conhecimento geral, deve ser público. Esta 
publicidade, porém, não é ilimitada. O Estado tem 
seus segredos e estes não devem ser revelados.”   

 

 (CAHALI, Francisco José; FILHO, Antônio Herance; ROSA, Karin Regina Rick; 

FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger. Escrituras públicas – Separação, divórcio, inventário 
e partilha consensuais: análise civil, processual civil, tributária e notarial – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 23. 

 



 “... o tabelião  no exercício de sua atividade ouve 
e recepciona informações e documentos de 
natureza reservada dos usuários. Essas 
informações não podem ser públicas, ainda que 
formalizadas por instrumento público. Há que se 
distinguir a forma pública da publicidade. .... A 
forma pública decorre da intervenção do notário 
com sua fé pública. A publicidade é o efeito da 
lavratura do ato.” (idem) 



          Intimidade do usuário 

 Publicidade mitigada  

          Proteção da família  

 

 CF/88 – Art. 5º; X 

  são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação 

 



 

 Porém, conclui o autor: 

 

 Restrição da publicidade de ato notarial  é 
exceção, portanto deve ser solicitada pelo usuário  

 (idem;  p. 24) 



 Por outro lado, pode-se questionar a limitação da 
publicidade notarial ante o art. 5°, XXXIII da 
CF/88: 

 

 "todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado“  

 



 Hely Lopes Meirelles : 

 

 “Publicidade é a divulgação oficial do ato para 
conhecimento público e início de seus efeitos 
externos. Daí por que as leis, atos e contratos 
administrativos que produzem conseqüências 
jurídicas fora dos órgãos  que  os emitem  exigem 

 publicidade para adquirirem validade universal, 
isto é, perante as partes e terceiros. (...) 



  

 A publicidade, como princípio de administração 
pública abrange toda atuação estatal, não só pelo 
aspecto de divulgação oficial de seus atos como, 
também, de propiciação de conhecimento da 
conduta interna de seus agentes”.  

 

 Publicidade Administrativa – em sentido amplo - é 
Sinônimo de publicidade notarial? 

 



 Na lição de Luis Paulo Aliende Ribeiro (Regulação 
da Função Pública Notarial e de Registro – São Paulo - 
Editora Saraiva, 2009): 

 

 “Os notários e registradores exercem função 
pública e no exercício de sua atividade também 
produzem atos administrativos dotados de todos 
os atributos e sujeitos aos requisitos expressos 



 

 no direito administrativo, não obstante sejam o 
objetivo e a finalidade destes atos a produção de 
efeitos jurídicos junto aos interesses privados e 
ao direito privado”(p. 6) 

  



 No ensinamento do autor português,  J. de Seabra 
Lopes, (“Direito dos Registos e Notariado” -  2ª Edição – 

Coimbra – Editora Livraria Almedina, 2002, p.293): 

 

 “Os notários estão sujeitos a segredo profissional: 
assim a existência e o conteúdo dos documentos 
particulares apresentados aos notários para 
legalização  ou  autenticação,  bem  como os 

  elementos a eles confiados para  a  preparação  e  



 elaboração dos actos de sua competência, estão 
sujeitos a segredo profissional, que só pode ser 
afastado caso a caso e por motivo de interesse 
público...”  

 

   E prossegue: “Distinto é o dever de prestar aos 
interessados as informações referentes à 
existência dos actos, .... simples expressão da 
natureza pública do arquivo notarial” 



 O testamento público é ato sigiloso por natureza? 

 

 O mesmo autor lusitano escreve: 

 

 “Salvo em relação ao próprio autor ou seu 
procurador com poderes especiais, os 
testamentos e tudo o que com eles se relacione 
constituem matéria confidencial, enquanto não 
for exibida ao notário certidão de óbito do 
testador” (idem) 



 

 O notário gaucho Carlos Luiz Poisl, proclama (“Em 
testemunho da verdade – Lições de um Notário” -  1ª 
Edição – Sergio Antonio Fabris Editor - , Porto Alegre, 
2006, p.51): 

  

 “O testamento público não é público.” 

 



 Prossegue: 

 

 “ O testamento só interessa ao próprio testador. O 
documento sequer tem eficácia nem faz qualquer 
efeito no mundo jurídico enquanto vivo o 
testador. Ele  pode ser modificado em qualquer 
tempo, ou pode nem mais existir quando morto o 
testador.” (idem, p 52) 



 É possível limitar a publicidade de atos notariais 
que contenham dados pessoais depositados 
perante o Tabelião de Notas? 

 

  - cartão de assinatura   

 - testamento 

 - separação/divórcio 

 - escritura declaratória / ata notarial 

 



 

 “A Lei 8.159/1991 assegura o direito de acesso 
pleno aos documentos públicos (art. 4º). Contudo, 
ressalva que os documentos cuja divulgação 
ponha em risco a segurança da sociedade  do 
Estado, bem como aqueles necessários ao 
resguardo da inviolabilidade da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem das pessoas 
são originariamente sigilosos.  

  



  

 Assim, quando o ato notarial contenha dados 
sobre a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, ele será, originalmente 
reservado.” 

 (Ferreira, Paulo Roberto Gaiger; Rodrigues, Felipe 
Leonardo. Ata Notarial – Doutrina, prática e meio de 
prova. São Paulo. Quartier Latin. 2010; p. 34) 

 



 Concluem os autores: 

 

 “Assim, entendemos que a publicidade dos atos 
notariais está condicionada à proteção da 
intimidade, da honra e da vida privada das 
pessoas, somente podendo ocorrer quando haja 
expressa previsão legal, ordem judicial ou pedido 
motivado, neste caso, a critério do tabelião” (idem, 
p. 35) 



  

 “O segredo profissional se impõe ao notariado 
como princípio fundamental de natureza ética 
jurídica, no interesse do público e como garantia 
da vida social” (Conclusão do V Congresso 
Internacional do Notariado Latino, Roma 1958 – Hugo 
Perez Monteiro; Revista Notarial Brasileira, janeiro/abril 
1974, Ano I, nº 1‟ 



 

 “Será bom seguir a regra de que pertence ao 
domínio confidencial tudo aquilo que não é 
cognoscível por uma publicidade acessível a 
todos, podendo por outro lado presumir-se a 
obrigação do silêncio do notário.” 

 

 (Deckers,  Eric. Função Notarial e Deontologia. Livraria 
Almedina – Coimbra. 2005; p. 87) 

 



  

 

 “Aresto do Tribunal Supremo da Holanda, de 18-
dez.1998, decidiu que tudo o que se confia ao 
notário como tal deve presumir-se confidencial, 
sob pena de se fazer o próprio notário juiz do que 
pertence ou não ao seu dever de silêncio.” (idem) 



 

 A prudência do notário deve ser a baliza 
norteadora dos limites da publicidade notarial, 
quando houver omissão legal. 

 

 E quais os limites da prudência? 

 

 O que vem a ser a prudência notarial? 



 Em obra inédita acerca da “Prudência Notarial” o 
mestre Des. Ricardo Dip cita  discurso do Papa Pio 
XII no V Congresso Internacional do Notariado 
Latino, em 5 de outubro de 1958, em Roma, no 
qual, destacando atividade notarial, diz que: 

 

 “o prestígio e a autoridade que costumam unir-se 
no exercício de uma profissão liberal supõe no 
interessado a presença de duas condições uma 
competência técnica reconhecida e uma ............... 



 ..... integridade moral indiscutível”. 

 

 Mais adiante em seu discurso: “ O notário sabe 
(...) que nenhum enunciado jurídico consagre 
cobrir perfeitamente os dados de um caso 
determinado. Quantas vezes não é levado o 
notário a suprir seu silêncio ou ambigüidade. Em 
algumas ocasiões, ultrapassará francamente a 
letra da lei para conservar melhor a intenção. 
Porque as leis mesmas não são um absoluto; ....... 

 

  



  

...cedem lugar à consciência reta e bem formada, e 
precisamente se reconhece o verdadeiro homem 
de leis, seja juiz, advogado ou notário, na 
competência que aporta à interpretação dos 
textos em relação com o bem superior dos 
indivíduos e da comunidade” 



 „Por fim, conclui o Desembargador Dip, com a 
sabedoria que lhe é peculiar: 

 

 “A eminente dignidade do notário – que é garantia 
das liberdades dos particulares – responde ao 
binômio de aptidão jurídica e da idoneidade moral 
e não está, pois, submetida ao fato performativo 
de mandatos que se apartem do que é iníquo  por 



 

 sua própria natureza ou ilegal segundo as 
disposições determinativas, porque a invenção da 
“norma do caso” supõe sempre uma indeclinável 
ordem de fins, indicada em norma universal, e 
que nutre todo o discurso prático ou prudencial.” 



 

 

 

MUITO OBRIGADO! 

 

 


