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IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATINO 

 

Realizou-se em 22 de agosto de 1956, na Capital Federal, no Palácio Itamaratí, gentilmente 
cedido pelo Exmo. Sr. Dr. Embaixador José Carlos de Macedo Soares, DD. Ministro das 
Relações Exteriores, a sessão solene da instalação do IV Congresso Internacional do Notariado 
Latino, ao qual compareceram dezesseis delegações estrangeiras com mais de cem delegados, 
além de centenas de delegados nacionais, tabeliães de quase todos os Estados do Brasil. 
Presentes inúmeras autoridades civis, militares, embaixadores, magistrados, advogados, 
delegados, tabeliães, senhoras e senhorinhas, o Exmo. Sr. Embaixador José Carlos de Macedo 
Soares convidou o Exmo. Sr. Dr. Nereu Ramos, DD. Ministro da Justiça e Negócios do Interior e 
ex-presidente da República para assumir a presidência da mesa diretora da sessão inaugural, 
sentando-se ao seu lado também o Exmo. Sr. representante do Exmo. Sr. Dr. Juscelino 
Kubitschek, Presidente da República, o Exmo. Sr. representante do Exmo. Ministro Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Maitre Henri Maigret, DD. Presidente da União Internacional do 
Notariado Latino, Dr. Fernando de Azevedo Milanez, DD. Presidente da Federação Brasileira de 
Colégios Notariais, Drs. Antonio Augusto Firmo da Silva e Fernando Tavares de Carvalho, DD. 
vice-presidente da União Internacional do Notariado Latino e Srs. Renê Deschamps e Albert 
Brauen, DD. Secretário e Tesoureiro, respectivamente, da União Internacional do Notariado 
Latino. Assumindo a presidência, o Exmo. Sr. Dr. Nereu Ramos agradeceu a honra da distinção 
que lhe era conferida e deu a palavra ao Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, Presidente do 
Colégio Notarial do Estado de São Paulo e Presidente da Delegação Brasileira ao IV Congresso 
Internacional do Notariado Latino, o qual proferiu o seguinte discurso: 

Exmo. Sr. Dr. Nereu Ramos DD. Ministro da Justiça e Negócios do Interior. 

Exmo. Sr. Dr. Embaixador José Carlos Macedo Soares DD. 

Ministro das Relações Exteriores. 

Exmo. Sr. Maitre Henri Maigret; DD. Presidente da União Internacional do Notariado Latino. 

Exmos. Embaixadores. Exmas. Senhoras. Senhores Delegados. 

O destino, no seu curioso fatalismo, já pela segunda vez me proporciona a honra de falar na 
sessão inaugural de um Congresso Internacional do Notariado Latino. 

Assim foi em 1950, na acolhedora e inesquecível capital madrilena, por ocasião da sessão 
solene de instalação do Segundo Congresso Internacional do Notariado Latino, naquela 
memorável comemoração em que a fidalguia da velha e generosa Espanha honrava 
brilhantemente a secular tradição mourisca ensejando aos afortunados notários do mundo 
latino presentes, as mais extraordinárias homenagens que refletiam não só o calor, o 
entusiasmo e a espontaneidade das suas atitudes, como, principalmente, a modelar 
organização do notariado espanhol. 



Fora convencionado que em nome das delegações da língua portuguesa falasse, na sessão 
inaugural do Congresso, o nosso eminente e culto colega lisboeta, o Dr. Fernando Tavares de 
Carvalho, porém, uma afonia súbita e passageira, se não me engano, nos privou do 
encantamento de ouvi-lo, razão pela qual eu tive então a honra de substitui-lo na tribuna 
naquela brilhante sessão inaugural. 

E agora, aqui em nossa casa, que também é vossa, acontece quase a mesma cousa, repetindo-
se a história. 

Devia estar aqui, neste lugar, nesta delicada missão, o nosso estimadíssimo e acatado colega, 
Dr. Fernando de Azevedo Milanez, DD. Presidente da Federação Brasileira de Colégios 
Notariais e Presidente da Comissão Organizadora, porém, outra afonia súbita e passageira, 
impossibilitou-o de desempenhar com o costumeiro brilho, os múltiplos encargos da Chefia da 
Delegação Brasileira a este Congresso que ora se inaugura, e por isto, determinou-me ele, com 
aquela sua suave e incontestável autoridade, fosse eu o seu substituto, razão única pela qual 
estou eu agora vos dirigindo a palavra. 

Como soldado voluntário de uma cruzada tão nobre e bela, não me cabia o comodismo de 
uma retirada estratégica. 

E assim, pela segunda vez, o destino, pela voz de mando do nosso dileto Presidente, me 
colocou na primeira linha de uma posição honrosa, porém, cheia de responsabilidades. Alguém 
devia estar aqui. 

Bem sabemos o peso desse encargo e justamente por sabê-lo, procuramos nos esforçar para 
tentar corresponder à confiança depositada. 

Caros colegas 

Atendendo ao imperativo da resolução tomada por ocasião da realização do Terceiro 
Congresso Internacional do Notariado Latino reunido em Paris, em abril e maio de 1954, que 
determinou fosse o Brasil a sede do Quarto Congresso Internacional do Notariado Latino, 
estamos no momento realizando a sua sessão solene de abertura, para recepção das 
Delegações visitantes e dos prezados colegas brasileiros, obedecendo assim ao disposto nos 
artigos 5 e 21 do nosso Estatuto. 

Dito assim nesta singeleza de palavras, parece que terá sido tudo tão fácil de concretizar uma 
resolução, de transformar uma idéia numa realização. 

Realmente, presente que fomos à Delegação do Brasil ao Terceiro Congresso de Paris, somos 
testemunhas das gestões e demarques que antecederam tal resolução, porque, se a honrosa 
designação de nosso país para a sede de um Congresso Internacional do Notariado Latino era 
grande, como de fato o é, muito maior ainda era, como é, a responsabilidade da sua normal 
realização. 

E justificava-se o nosso receio. Vínhamos de três grandes etapas na vida do Notariado 
Internacional: Buenos Aires, em 1948; Madrid, em 1950 e Paris, em 1954, cada qual mais 
brilhante e expressiva como demonstração de organização e de maturidade notarial. 



Podemos afirmar agora que a Delegação do Brasil àquele Terceiro Congresso viveu momentos 
dramáticos naquela radiosa tarde de maio, em Paris, porque, se muito nos desvanecia a 
distinção da designação da nossa bela Capital Federal, nós não nos iludíamos quando 
considerávamos a precariedade de nossos recursos para enfrentar dignamente um 
acontecimento de tal magnitude, principalmente no terreno científico, onde ainda estamos 
ensaiando os primeiros passos. 

Por circunstâncias todas nossas, ainda estamos nos primórdios do Notariado e pouco temos 
nesse campo para vos mostrar. 

Estamos aqui para aprender convosco e como a notários com fé pública não fica bem faltar à 
verdade, registramos aqui essa confissão sincera, confiando na vossa benevolência, na 
apreciação do nosso esforço para apresentar o que estamos apresentando. 

Tivemos de enfrentar grandes dificuldades e ainda superar obstáculos imprevisíveis. Basta 
frisar que tivemos de lutar contra a incompreensão de muitos dos nossos próprios colegas, 
indiferentes uns, outros pessimistas e alguns totalmente descrentes. E não terá sido por 
ignorância que estes; assim procederam; talvez seja mesmo por displicência, o que aliás não 
deixa de ser lamentável, pela ausência absoluta de espírito de classe. 

Enfim, como em todas as batalhas os tímidos ficam para trás, nós deixamo-los com suas 
agoniadas conjeturas e injustificados complexos e partimos resolutos para frente, para a 
grande campanha que representa a realização deste Congresso Internacional do Notariado 
Latino, estimulados pelo apoio das vossas adesões, que a princípio chegavam escassas, 
deixando-nos apreensivos, mas que aos poucos foram crescendo e se avolumando, a ponto de 
nos tornar possível a efetivação daquilo que nos parecia uma fantasia, e, no entanto, como 
estamos vendo, deslumbrados, neste recinto nobre e austero, é uma expendida realidade. As 
boas causas sempre encontram bons advogados! 

E por uma simpática coincidência, devida mesmo ao gesto altamente cativante e 
compreensivo do Exmo. Sr. Dr. Embaixador José Carlos de Macedo Soares, ilustre Ministro das 
Relações Exteriores, que nos honra com a sua prestigiosa presença, e que teve a amável 
fidalguia de oferecer este belíssimo salão para a sessão de instalação solene do IV Congresso 
Internacional do Notariado Latino, concorrendo assim para o maior brilhantismo de sua festa 
inaugural, possibilitando a todos nós congressistas o prazer de nos sentirmos ufanos pela 
honra de iniciarmos o nosso Congresso em um salão de tão ricas e nobres tradições, onde 
pontificou o gênio singular do Barão do Rio Branco, aquele admirável diplomata que com a sua 
argúcia e tenacidade, a serviço de um patriotismo exemplar, mais parecia um bandeirante 
incansável estendendo as nossas lindes territoriais, porém, sempre, através pacientes tratados 
de paz que são verdadeiros contratos internacionais, o que parece explicar o fato de ter sido 
ele certa vez chamado, Notário Internacional, tantos os tratados internacionais que ele 
elaborou e que foram outras tantas vitórias de diplomacia brasileira. 

O Brasil tem desde o Império urna política enraizada no povo e como disse há dias o erudito 
José Lins do Rego, o Grande Rio Branco, homem de formação européia, no momento de 
decidir-se fez-se pelo pan-americanismo com Nabuco à frente do Movimento que foi 



consagrado pelo país inteiro. O Itamarati tem urna consciência política que não se derruba 
com interesses demagógicos. 

Pouco depois, Ruy Barbosa, o paladino da liberdade, jurista emérito, que na constituição da 
Corte Permanente da Justiça Internacional os votos da Liga das Nações fizeram de Ruy o "Juiz 
mais votado entre todos", o que equivaleu a uma verdadeira consagração internacional, e que 
mais tarde, em Buenos Aires, em plena guerra, definiu com aquela sua inquebrantável bravura 
cívica a nossa posição política no cenário internacional, na famosa oração denominada 
"Declaração de Direitos" que empolgou o mundo civilizado pelo brilho, segurança, justeza e 
elevação da conceituação jurídica e política dos povos. Sempre a constante da liberdade 
humana e consequentemente a defesa dos direitos do homem. 

Há precisamente um mês, no cálido Panamá, na Conferência dos Presidentes de todas as 
repúblicas do continente americano, o nosso eminente Presidente da República, interpretando 
fielmente a tradição do nosso povo, partidário extremado da mais absoluta liberdade de 
pensamento e de opinião, firmou a notável "Declaração do Panamá" cujos cinto pontos vitais 
não significam apenas que a América seja o baluarte da liberdade humana e da independência 
nacional, num mundo em que a dignidade do indivíduo, seus direitos fundamentais e valores 
espirituais da humanidade estão seriamente ameaçados pelas forças totalitárias estranhas às 
tradições de nossos povos e instituições, mas também que a América unida, forte e 
magnânima, promoverá não só o bem estar do continente, mas contribuirá, também, para que 
todo mundo usufrua os benefícios da paz baseada na Justiça e na Liberdade, dentro da qual, 
todos os povos sem distinção de raça ou credo, podem trabalhar condignamente e confiantes 
no futuro. 

Das constantes afirmações dos Direitos do Homem resultam fortalecimento da sua liberdade e 
portanto a valorização, da sua individualidade, da sua personalidade, ou como muito bem o 
afirmou o preclaro Primeiro Magistrado da Nação há dias, por ocasião da posse do ilustre e 
valoroso Professor da Faculdade de Direito de Recife, Dr. Nehemias Gueiros, na Presidência do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que "sua principal função era a 
da luta pelos direitos dos cidadãos, preservando a Democracia e o respeito pela liberdade 
humana". 

As manifestações reiteradas de reconhecimento dos direitos do homem criam no indivíduo o 
sentimento da autoconfiança na sua independência, na segurança da sua liberdade, 
propiciando assim o desenvolvimento da sua consciência política para melhor servir a 
sociedade. 

E, na sociedade, quem enquadra os interesses e direitos das partes dentro das normas 
jurídicas, preservando-lhes garantia e segurança? 

É o notário, com a sua autoridade funcional e moral, qual um magistrado sem toga, quem 
legaliza imparcial e reto, a consagração do ato jurídico. 

Já muito sabeis da instituição notarial e da sua posição na sociedade juridicamente organizada, 
para que eu me alongue em digressões sobre esse palpitante tema, que aliás constitui o 
primeiro capítulo do temário que vai ser debatido neste Congresso com os preciosos subsídios 



que a vossa colaboração vai emprestar aos nossos trabalhos, partilhando-os com o brilho 
marcante da vossa ilustração. Estes acontecimentos são necessários e utilíssimos, pois deles 
resultam benefícios incontestáveis. 

Ainda em 1954, em São Paulo, em importante reunião internacional de advogados, foi 
recomendada a convocação de juristas de todas as Américas para, em Dallas, no Texas, 
estudar a possibilidade da unificação do Direito neste continente e de fato, nesse conclave dos 
estudiosos do Direito reunidos agora em maio de 1956, foram ventilados os pontos essenciais 
para essa admirável aspiração, tendo como ponto de interesse imediato para todos os juristas 
americanos a unificação das normas jurídicas no Direito Comercial, por ser na realidade, um 
terreno praticamente internacionalizado, ao passo que, o Direito Civil é quase baseado nos 
usos e costumes dos respectivos povos, naturalmente melhorado naquilo que as exigências da 
civilização e da guarda das comunidades impõem. E recomendaram inicialmente cuidar da 
definição dos termos técnicos para evitar interpretações na execução dos contratos bem como 
cuidar da unificação da nomenclatura. 

E, considerando a necessidade de facilitar a prática das normas jurídicas com um maior 
intercâmbio entre os povos do mundo latino, aqui estamos reunidos para tentar realizar algo 
que justifique e compense os vossos esforços e talvez. mesmo sacrifícios, de vos abalançardes 
de vossos países, de vossos lares, de vossas oficinas de trabalho, transpondo mares e varando 
ares, para, num nobilitante movimento de solidariedade de classe e de confraternização 
humana, escrever esta página eloqüente e assas expressiva nos anais do Notariado Latino. 

Mais um Congresso Internacional realizado! 

E porque está acontecendo? 

Porque há um jovem notário brasileiro que, tendo participado de todos os Congressos 
Internacionais do Notariado Latino, ficou sinceramente entusiasmado com o adiantamento e o 
prestígio dos notários nesses países e desejando fazer algo pela sua profissão, tornou-se 
"crente" da mística notarial. Essa a razão pela qual Antônio Augusto Firmo da Silva, com a sua 
fé, a sua tenacidade e o seu dinamismo tão característicos, teimou em realizar este Congresso. 
Reconhecidos lhe somos todos nós, notários latinos, pela sua dedicação ímpar e sacrifícios 
incontáveis, ao mesmo tempo que o felicitamos desde já pelo sucesso indiscutível desta festa 
de cordialidade e amizade e de cunho científico que reúne notários de todo o mundo latino, 
irmanados na mesma fé realizadora. 

Há, um nome, também, que não pode ser esquecido, ao contrário, ele está bem vivo no 
pensamento de todos nós, está presente nos nossos corações, porque ele sempre compareceu 
a todas as jornadas e Congressos. Onde havia uma reunião de classe lá estava ele 
infalivelmente. 

Alto, esguio, na sua elegância sóbria, atraindo simpatias através do sorriso perene e causando 
admiração pela sua cultura notarial, pelo seu espírito multiforme, sempre hábil e cavalheiresco 
na solução dos problemas que os acontecimentos e as circunstâncias criavam 
imprevistamente, sereno, José Adrian Negri domina o ambiente pelo respeito que a sua 
personalidade impõe. Uma enfermidade, que infelizmente parece grave impede a presença 



física hoje, aqui, desse nosso querido companheiro de tantas lutas desse fecundo notário 
argentino que é Presidente da União Internacional do Notariado Latino.  

As nossas homenagens portanto ao "grande ausente" que certamente, neste momento, lá na 
quietude tranqüila de seu  lar feliz em Buenos Aires, há de estar com o seu pensamento 
voltado para nós, tão identificado ele sempre viveu com os problemas e as atividades da 
classe, habituado que está a prestar a cooperação espontânea da sua experiência e da sua 
lúcida inteligência, tornando-se, assim, sem favor, pela sua fé e pela tenacidade da sua 
pregação, um verdadeiro apóstolo da cruzada do Notariado Latino. 

Sede bem vindos, colegas. 

Que as vossas esperanças se confundam com as nossas esperanças no anseio incontido de 
realizarem algo de belo e grandioso em prol na nossa profissão. 

Que os nossos pensamentos, conjugados no mesmo ideal, se evolvem em espirais de sonho e 
fantasia, buscando no encantamento azul do infinito a inspiração sublime da Felicidade. 

Em seguida, falou o Presidente da Delegação Portuguesa, Dr. Fernando Tavares de Carvalho, 
que pronunciou o seguinte discurso: 


