
O CONGRESSO DE MADRID   ( I )     

 

Tudo está pronto para a realização do Congresso de Madrid; e as informações que nos chegam 
da Espanha e as noticias que recebemos de quase todos os países que aderiram, nos permitem 
afirmar um grande sucesso.  

As previsões adotadas pela Comissão Organizadora, o temário aprovado, o amplo programa de 
trabalhos e recepções, e os múltiplos aspectos da interessantíssima assembléia, que 
detalharmos em outra paginas do presente numero, justificam plenamente a expectativa 
despertada em todas as partes, e permitem augurar, sem  deixar duvidas, que o II Congresso 
Internacional do Notariado Latino marcará uma etapa decisiva na organização internacional de 
nossa Instituição 

Colegas de cerca de trinta países havemos de entrar, e assim, uma nova oportunidade para 
estreitar nossos laços profissionais; e por meio da amizade pessoal e o cordialismo contato a 
que tanto se prestam estas reuniões, poderemos precisar e difundir os princípios 
fundamentais do Notariado, e os elementos de progresso e de hierarquia que lhes são 
constantemente necessários. 

O congresso de Buenos Aires já se tem dito e repetido em termos os mais elogios marca uma 
época no desenvolvimento institucional de nossa profissão. É o ponto de partida de um 
movimento internacional baseado na conjugação de esforços de todo o notariado latino, que 
pela primeira vez na historia encontrou a ocasião propicia para trocar idéias sobre suas 
preocupações e fixar rumos para uma ação coletiva.  

Não escapa a ninguém que os benefícios resultantes dessa transcendental assembléia e da 
magnífica organização internacional que dela nasceu, não podem ser apreciados em tão breve 
lapso de tempo, nem seus resultados tornarem-se realidade em prazo tão curto . A tarefa de 
congressos dessa natureza, cujos benefícios depenem parcialmente do esforço individual 
como em medicina, engenharia ou outras especialidades análogas é um trabalho lento, talvez, 
mas indiscutivelmente eficaz. É trabalho de alguns anos que, com o transcorrer do tempo, se 
irá manifestando aos poucos em todas as partes, elevando o nível intelectual do notariado, 
melhorando suas sempre precárias condições de atuação, aperfeiçoando suas legislação, 
geralmente antiquada, influindo em seu bem-estar espiritual. E no progresso dos múltiplos 
aspectos de seu exercício profissional. 

Nada melhor que o estudo e consideração das características de outras organizações, e sua 
comparação com as próprias, para apreciar as vantagens e inconvenientes de umas e outras. 
Nada mais propicio que uma cordial e permanente ligação de ordem pessoal para por em 
relevo essas circunstâncias, para promover seu estudo, para aprofundar problemas, para 
despertar anhelos, para promover reformas, enfim, para interessar a opinião pública e os 
poderes do Estado sobre a necessidade de contribuir a esse objetivo.  

A tudo isto se prestará admiravelmente o II Congresso. A reunião de Buenos Aires representa a 
chama propulsora de um vasto movimento ascensional, cuja segunda e significativa etapa será, 
por certo , a assembléia de Madrid. Sua proximidade com os grandes centros europeus 



favorecerá, como é natural, a assistência de proeminentes figuras do notariado do Velho 
Mundo, cuja maior experiência, fruto de sua antiguidade, cuja eximia  cultura jurídica, produto 
de uma série de fatores que seria ocioso mencionar, e cujas tradicionais características, 
resultantes de sua secular atuação, darão importância e autoridade as interessantes 
discussões projetadas. A América levará seu juvenil entusiasmo, seu dinamismo isento de 
obstáculos e preconceitos, seu peculiar afim de unir o novo ao tradicional. 

Assim, fácil será concluir que desse magnífico conclave surgirão formulas felizes, que, 
inspiradas nos emanentes princípios proclamados pela escola de Bolonha, permitam dotar o 
Notariado do brilho e esplender com que, os brilhantes mestres ancestrais, sonharam para 
nossa instituição. 

(')Artigo de redação publicado na Revista Internacional do Notariado (n.º 5) e que devido á sua 
grande atualidade, com a devida vênia, foi para aqui traduzido. Em outra parte deste boletim 
publicamos o programa de trabalhos e recepções que nos foi enviado, bem com fornecemos 
amplas informações a respeito, para o que pedimos a atenção de nossos prezados colegas.   


