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Ata Notarial    

Ata Notarial: 
 
CPC, 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. 
 
- A pessoa que estiver interessada na documentação de 
determinado fato, poderá fazê-lo por meio do tabelião, que 
transcreverá aquilo de que tomou ciência ou ocorreu em sua 
presença (ex: documentar o estado de conservação de um bem, o 
testemunho de determinada pessoa etc).   
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- Existem inúmeros exemplos possíveis, tais como:  

- Ata de notoriedade: para comprovação de fatos notórios; 

- Ata de presença e declaração: para documentar a declaração de 
alguém sobre algum fato;  

- Ata de constatação ou inspeção: em que o tabelião documenta 
algo que tenha presenciado ou visto;  

- Ata com gravação de diálogo telefônico: o tabelião transcreve 
para a ata um diálogo telefônico, em sistema de viva voz ou 
não;  

- Ata da internet: documentam, além do conteúdo, que a 
informação encontra-se disponível em ambiente público;   
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 Ata de subsanação: o tabelião corrige erros em documentos 
particulares tendo em vista as diferenças entre a situação real e 
a documental.  

 

Lei 8.935/94, art. 7º. Aos tabeliães de notas compete com 
exclusividade:  

III. lavrar atas notariais; 

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. 
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- Há quem entenda que a elaboração da ata notarial independe de 
demonstrar para o tabelião contratado a utilidade ou finalidade 
da prova. Outros, por sua vez, entendem ser imprescindível que 
o tabelião saiba o propósito da parte para que ele possa decidir 
sobre as diversas possibilidades narrativas, destacando aquilo 
que interessa à prova do fato.  

 

- A ata, uma vez lavrada, constitui documento público e como tal 
pode ser inserida no processo. Se necessário, a ata pode fazer-
se acompanhar de relatórios fotográficos, audiovisuais etc.  
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CPC, art. 384, Parágrafo único. Dados representados por imagem 
ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da 
ata notarial.   

 

Por ser documento público, aplica-se o disposto no art. 405, CPC, 
in verbis:  

“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.” 

 

 

 
 

 
  

  

 

   



Ata Notarial    

- A ata notarial deve ser apreciada pelo juiz, que lhe dará, no caso 
concreto, o valor que entender que a mesma mereça, já que 
mesmo sendo um documento público, tal prova foi produzida 
unilateralmente.  

 
- Ademais, a ata notarial permite que a parte produza a prova 

sem necessidade de um procedimento judicial como o da 
produção antecipada de prova. 

  
Referência:  
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso 

de Direito Processual Civil. v. 2, 10 ed. Ed. Jus Podivm, Salvador: 2015.  

 
 
 
 

 
 

 
  

  


