
Colégio Notarial S. Paulo 

IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATINO 

 

Realiza-se em Agosto próximo, na Capital Federal, o 4.º Congresso Internacional do Notariado 
Latino, em cumprimento a resolução tomada no 3.º Congresso Internacional efetuado em 
Maio de 1954, em Paris. 

Sendo, como é, uma distinção e homenagem ao Brasil a designação da nossa Capital para a 
sede e realização de um certame de tal magnitude, não podemos deixar de nos esforçar e 
empregar o máximo de nossas atividades para corresponder plenamente a essa significativa 
diferencia, tudo fazendo para que o referido Congresso se desenvolva satisfatoriamente, não 
só sob o ponto de vista social, como principalmente sob o aspecto cientifico. 

Felizmente, temos no Brasil inúmeros notários inteligentes, capazes, com ótima cultura 
jurídica, com longa experiência notarial, versados em leis e cultos, que não só podem, mas 
devem mesmo cooperar eficientemente, apresentando trabalhos, monografias, pareceres e 
estudos que versem sobre os diversos assuntos contidos no Temário do mencionado 
Congresso e que vai publicado neste Boletim. 

Fazemos um apelo aos distintos colegas brasileiros para nos enviarem com antecedência os 
seus trabalhos afim de poder ser providenciada a sua impressão e distribuição, eis que faltam 
apenas cinco meses. 

Temos a grata satisfação de comunicar que o IV Congresso da União Internacional do 
Notariado Latino está definitivamente marcado para o período de 20 a 31 de agosto do 
corrente ano. 

Sua realização será nas dependências do majestoso Hotel Quitandinha, onde poderão se alojar 
todos os congressistas nacionais e estrangeiros, e onde terão lugar as sessões solenes e 
ordinárias. 

Os colegas nacionais que queiram tomar parte no conclave, e que não tendo subscrito quotas 
do Fundo Patrimonial não participam consequentemente da Comissão Organizadora, deverão 
pagar a taxa de adesão e preencher a respectiva ficha que poderá ser solicitada e deverá ser 
devolvida à Secretaria Geral (Rua da Quitanda 86, São Paulo) até o dia 30 de Junho próximo, 
impreterivelmente, onde também poderão obter quaisquer informações. 

 

IV CONGRESSO DA UNIÃO INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATINO-BRASIL PROGRAMA 

Mês de Agosto de 1956 

Dia 20 - 2.ª feira - chegada das delegações. 

Dia 21 - 3.ª feira. 



11 horas - coquetel de confraternização. 

16 horas - visitas às autoridades pelos membros do Conselho Permanente e Presidentes de 
Delegações. 

Dia 22 - 4.ª feira.  

10 horas - reunião do Conselho Permanente.  

15 horas - Sessão solene de instalação. 

Dia 23 - 5.ª feira.  

10 horas - 1.ª sessão plenária.  

15 horas - reunião plenária.  

15 horas - reunião de comissões. 

Dia 24 - 6.ª feira. Reunião de Comissões. Inauguração da Exposição do Livro Notarial. 

Dia 25 - Sábado. Excursão a Teresópolis. Almoço. 

Dia 26 - Domingo. Excursão ao Rio de Janeiro. Almoço. Corridas no Jockey Clube. 

Dia 27 - 2.ª feira. 

9 horas - Reunião de comissões.  

16 horas - 2..ª sessão plenária. 

Dia 28 - 3.ª feira. 

9 horas - Reunião de comissões.  

16 horas - 3.ª sessão plenária. 

Dia 29 - 4.ª feira - dia livre. 

Dia 30 - 5.ª feira. 

9 horas - Reunião de comissões.  

16 horas - 4.ª sessão plenária. 

Dia 31 - 6.ª feira. 

 10 horas - 5.ª e última sessão plenária. 

 16 horas - Sessão solene de encerramento. 

 20 horas - Banquete de despedida. 



Excursões extras - A partir do dia 1.º de setembro a Exprinter organizará excursões a São 
Paulo, Bala, Amazonas, e outros recantos pitorescos do País, bem como a Buenos Aires, 
Montevidéu, etc. por preços a serem combinados com os Srs. Congressistas. 

TEMÁRIO 

I - A instituição notarial, sua posição na sociedade juridicamente organizada. 

II - Adaptação da legislação notarial aos princípios do notariado de tipo latino, definidos pelas 
resoluções dos congressos anteriores: 

a) organização corporativa:  

b) formação jurídico-profissional: 

c)  competência funcional:  

III - Intervenção dos notários:  

a) nos testamentos e sucessões:  

b)  nas sociedades: 


