
DISCURSO PRONUNCIADO POR S. EXA. O SR. DR. NEREU RAMOS, DD. MINISTRO DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E NEGÓCIOS DO INTERIOR, NA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DO IV CONGRESSO DA 
UNIÃO INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATINO, EM 22 DE AGOSTO DE 1956 

 

Exmo. Sr. Embaixador José Carlos de Macedo Soares; Ministro de Estado das Relações 
Exteriores; Sr. Representante do Exmo. Sr. Presidente da República; Exmo. Sr. Maigret. DD 
Vice-Presidente da União Internacional do Notariado Latino; Sr. Representante do Exmo. Sr. 
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal; Exmos. Srs. Embaixadores; dignas 
autoridades; Exmas. senhoras; Srs. delegados: 

Este é o IV Congresso Internacional do Notariado Latino. Após o de Buenos Aires, donde partiu 
a idéia dessas reuniões periódicas, e os de Madrid e Paris, congregam-se, hoje, aqui, os 
notários de várias nações, dominados do pensamento construtivo da elevação cultural da 
classe, da divulgação e estudo comparativo das normas que, especialmente no mundo latino, 
regulam e disciplinam a função pública exercida. 

Os objetivos orientadores de vossa ação haviam de merecer, como efetivamente merecem, as 
simpatias francas e os aplausos dos poderes públicos. Dai a presença, nesta solenidades, dos 
Ministros das Relações Exteriores e da Justiça, como evidência de compreensão da 
importância de vossa nobre função. 

ALDO MORO, Ministro da Justiça da República Italiano, na solenidade do dia internacional do 
Notariado Latino, disse, com justeza irrecusável, que "o notário representa no seu exercício 
profissional o ponto de união do público com o privado, da vontade coletiva, do ordenamento 
jurídico com a vontade do agente, dos interesses com os direitos na vida social". 

"Além da posição formal que o notário assume, de mediador entre o público e o privado, é ele 
também o conselheiro equilibrado e responsável das partes na formação e expressão de sua 
vontade jurídica". 

De mais disso, cumpre não esquecer, antes ressaltar, que os cartórios guardam, conservam e 
perpetuam a história e costumes dos povos. 

As teses sobre as quais devem versar os vossos trabalhos, dizem bem da importância deste 
conclave para cuja solene instalação me destes a honra de expressivo convite. São teses que, 
todas elas, servem de evidencia o relevo que dia a dia assume na vida social e jurídica a função 
notarial. A despeito de investi-la de fé pública, não lhe deu ainda o Estado brasileiro a 
organização avançada de outros povos. Merece, portanto, o assunto ser estudado com 
especial cuidado. 

Havendo por instalado o IV Congresso Internacional do Notariado Latino, faço votos pelo seu 
êxito e por que contribua decisivamente para dar a função notarial o relevo que reclama a sua 
finalidade jurídica e social. (Palmas) 

E assim, de uma fôrma brilhante e solene foi instalado oficialmente o IV Congresso 
Internacional do Notariado Latino, que se realizou entre 21 e 31 de Agosto de 1956, nas 



magnificas dependências do belíssimo Hotel Quitandinha, em Petrópolis e ao qual 
compareceram dezessete delegações, adiante relacionadas com os seus respectivos 
presidentes: Argentina, Esc. Alberto R. Wille Bille; Brasil, Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior; 
Bélgica, Me. Willen Janssens; Canadá, Me. Emile Delage; Chile, Dr. Rafael Zaldivar Diaz; 
Espanha, Dr. Julio Albi Agero; Franga, Me. Henri Maigret; Guatemala, Dr. Carlos E. Peralta 
Mendez; Holanda, Mr. Willen Groen Itália, Dr. Silvio Mandelli; México, Dr. Guillermo Haroy 
Cueto; Paraguai, Dr. Vicente Gadea; Porto Rico, Dr. Felix Ochotkeo Junior; Portugal, Dr. 
Fernando Tavares de Carvalho; São Marino, Dr, Alessandro Guasti; Suíça, Dr. Albert Brauen; 
Uruguai, Dr. Adhemár H. Carártibula. - Pede-se afirmar conscientemente que este Congresso 
esteve perfeitamente à altura dos demais anteriormente realizados, em Paris em 1954, em 
Madrid em 1950 e em Buenos Aires em 1948. Conromitanternente com os trabalhos das 
reuniões das comissões e das sessões plenárias, foi desenvolvido também um interessante 
programa social, com um concorrido coquetel de confraternização em Quitandinha, elegantes 
recepções nas embaixadas da França e da Itália, baile da gala em Quitandinha, almoço ás 
Delegações no Hotel Miramar, em Copacabana e no Club Hípico da Gávea, corridas no Jockey 
Club Brasileiro e um grande banquete de encerramento e despedida em Quitandinha, além 
das clássicas visitas às autoridades. 

Na primeira sessão plenária foi prestada uma merecida homenagem ao ilustre notário 
argentino, Don José A. Négri, inspirador e animador máximo da União Internacional do 
Notariado Latino, o qual, pela primeira vez deixou de comparecer a um Congresso Notarial 
devido ao seu delicado estado de saúde. - Em seguida foi prestada uma homenagem ao Doutor 
Don Carlos A. Petrarchi, que ha oito anos vem dirigindo com notável eficiência, brilho e 
regularidade, a magnifica Revista Internacional do Notariado Latino. 


