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EIII 25 de agôsto de 1950' 

Senhor Minlatrol 

Tenho a honra de apres.ntar a Vossa Exee1ênci~ 

OI Senhorea Doutores Antônio Auguste Firmo da Siha e Franel,! 

00 Teixeira da Silva Junior, representantes do Notariado Era

s1181ro Junto ao II Congresso do Notar1&do Latino, a reUD1r -

se, em Madrid, • apanha , em outubro próximo, solioltcndo .aua 

boDs odotes junto à Elabahada do Bl'asll naquela Capital, a 

t1ll de ler taoUltada na missão. 

Aprovelto a oportunidade para renovar a Voa •• 

Bzoelênoia o. protesto. de minha alta e.tima o -.1. dlstinta 

o0ll81deraljão. 

Joa' Franoi.oo Bia. Portes 

.l lua Bzoelênoia e Senhor Chanoeler llaul l'VDsnde., 
I1nl.tro de •• tado das Rela~õe. Kzterloro •• 
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Por imperioso dever de gratidão e justiça, não 
poderiamos iniciar o nosso relatorio oficial sem apre
sentarmos o nosso mais sincero agradecimento á ilustre 
Comissão Organisadora do 11 Congresso Internacional 
do Nota'riado Latino que, n'u,m gesto fidalgo, nos pro
p01"cionou o privüégio especial de pat·ticiparmos 
daquele magni fico certame. 

As gentilezas, atenções e considerações dispensadas 
pelo N otariado Espanhol a cada Delegado extrangeiro, 
conquistaram o coração de cada um, prendendo-nos por 
laços de verdadeira amisade. 

Estendemos nosst>s agradecime;ntos e rendemos 
nossas respeitosas homenagens, ás dignas Autoridades 
Espanholas, nas pessôas do Exmo. Snr. Don Raymundo 
Fernandez Cuesta, D. D. Ministro da Justiça, e do 
Exmo. Snr. Don Eduardo Lt>pez Palop, D. D. Diretor 
Geral dos Registros e do N otariado, que, pOl° todos os 
meios e modos, tanto favoreceram e prestigiaram a rea
lisaçãIJ deste 11 Congresso. 

Agradecemos ao Exmo. Snr. Dr. José Francisco 
Bt'as Forte8, D. D. Ministro da Justiça, o apoio que deu 
á Delegação Brasileira, ao Exmo. Snr. Prof. Dr. 
8ynesio Rocha, D. D. Secretario da Justiça do Estado 
de São Paulo, e ao Exmo. Snr. Dese11'/'ba1'gador João 
Batt:sta Leme da Silva, D. D. Corregedor Geral da 
Justiça, que, com elevada compreensão, permitira;m o 

afastamento de nossos cargos, e á digna Diretoria da 
'Associação dos Serventuarios da Justiça do Estado de 
São Paulo, a gentileza da indicação de nossos nomes. 

Devemos consignar ainda, o nosso agradecimento e 
grande adntiração ao Exmo. Snr. Embaixador do Brasil 
na Espanha, Dr. Rubens Ferreira de 'Mello e á sua 
Exma. S enhora que, com tanta fidalguia e gentileza, nos 
'dispensaram a mais simpatica e ca1"h1hosa acolhida, de 
que guardamos as mais agradaveis recordaçõ2~. 
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o CONGRESSO. 

1 - SUA ORGANISAÇÃO. 

No memoravel I Congresso Internacional do Notariado 
Latino realisado em Buenos Aires, em 1948, determinou-se que 
a séde do II Congresso sería Madrid. 

Ficou encarregado de sua organisação o Ilustre Colegio 
Notarial daquela Capital que, desde logo, nomeou a Comissão 
Organisadora, composta dos mais ilustres N otarios espanhóes. 

Tomando conhecimento daquela resolução, o Exmo. Snr. 
Ministro da Justiça da Espanha, demonstrando elevado criterio 
e compreensão perfeita dos altos objetivos do Congresso, houve 
por bem baixar disposições de carater geral e, especialmente, 
determinantes da arrecadação do numerario necessario para o 
seu completo exito. 

E, então, desde Dezembro de 1948, iniciou a Comissão 
{)rganisadora um trabalho arduo, fatigante. Não foram esque
.eidoR os minimos detalhes. 

O programa estabelecido não poderia ter sido melhor. A 
fidalga recepção, o brilhantismo dos atos oficiaes, a perfeita 
organisação e a magnifica escolha dos passeios, a grande cama
radagem estabelecida e, sobretudo, o interessante temario dis
cutido, não poderiam deixar de coroar este II Congresso senão 
com o esplendido sucesso que presenciámos, e que veio demons
trar do que é capaz uma Instituição verdadeiramente organi
sada e disciplinada. 

Lavrou um tento, sem duvida, o Notariado Espanhol. Fez 
jús á admiração e á gratidão de todo o Notariado Latino e, com 
a perfeita organisação e magnifica realisação deste II Con
gresso, marcou uma época imperecivel na historia da Institui
ção Notarial. 

II -" INSTALAÇÃv 

A sessão solene de instalação do II Congrésso Internacio
nal do Notariado Latino que se realisou em Madrid de 7 a 21 
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de Outubro de 1951, foi um espetaculo memoravel, no bélo e 
tradicional Teatro de Espanha, ricamente engalanado com flo
res e bandeiras de todas as nações latinas, e onde o Exmo. Sr. 
Ministro da Justiça, Don Raymundo Fernandez Cuesta, que 
por sinal tambem é notário, em formósa oração deu as bôas 
vindas ás Delegações estrangeiras e ás nacionais, de toda a 
Espanha, que lotavam totalmente o grande e magnifico teatro. 

Para a primeira sessão plenária inaugural do Congrésso, 
dado o número consideravel de Delegações estrangeiras, 26, 
com cerca de seiscentos Delegados, pelo operoso e incansavel 
Presidente do Congrésso, Don José A. Négri, foi alvitrado e 
aceito que haveria apenas um discurso para cada grupo de 
nações que falassem o mesmo idioma e assim houve apenas cinco 
oradores, falando em nome do grupo de nações do idioma fran
cez, o Delegado da França, Monsieur Maigret, em nome das 
nações do idioma italiano o Delegado da Italia, Dr. Alexandre 
Guasti, em nome das nações do idioma castelhano, o Delegado 
da Argentina, Don Raul P. Gaucheron em nome da Cidade do 
Vaticano, em latim, o Dr. José A. Alvarez Robles e em nome 
das nações do idioma portuguêz, por nimia gentileza da Dele
gação de Portugal, coube ao Brasil éssa honra, tendo o Delegado 
brasileiro Francisco Teixeira da Silva Junior proferic1o a se
guinte saudação: 

"Castéla, a munificente e cavalheiresca Castéla, pela mão 
generósa de Isabel, ha quasi cinco séculos, despachou Colombo, 
cujas caravélas, pandas e enfunadas, côncavas de sonhos e ambi
ções, singraram os mares revoltos e desconhecidos, entre dúvi
das e incertesas, em busca das térras maravilhósas do EI Dora
do, fascinio inebriante e tentador, que aguçava a fantasia e a 
sêde de conquistas dos navegadores da época. 

A história, espelho espiritual da Naturesa, tem, como esta, 
inúmeras e infinitas f6rmas. Não se sujeita a método algum 
e passa brincando, desdenh6samente, por cima de todas as leis. 
Cértas vezes, brilha como as aguas torrenciais que seguem o 
seu fatal curso e num redemoinho, arrebata os acontecimentos 
ao capricho desordenado do vento. Outras vezes, vai estratifi
cando as épocas com a imensa paciencia dos longos procéssos 
de cristalisação e, logo, num único relampago, comprime dra
máticamente as camadas contiguas, e, sempre criadora, nesses 
momentos de sintese genial, revela-se artista, pois, apesar de 
milhões de energias moverem nosso mundo, esses instantes ex
plosivos lhe dão uma fórma dramática. São instantes decisi
vos, surgidos como marcos milenáres, aos quais nada é preciso 
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acrescentar, pois a verdade espiritual que contem não se des
colóra, porque a História não precisa de auxilio algum, ela se 
apresenta una, positiva, envolta na sua fórma perfeita. 

Assim foi o momento em que Cristóvam Colombo, em 3 de 
Agosto de 1492, partindo de PaIos com a "Santa Maria ", a 
"Nina" e a "Pinta", dava á Espanha a glória imortal do notá
vel descobrimento que tanto lhe engrandeceria, aumentando 
extraordinariamente o seu j á poderoso império colonial, e que 
lhe daria, como deu, o privilégio incomparavel de espalhar 
e irradiar pelos quadrantes do hemisfério, a musicalidade sonó
ra do idioma de Castéla. 

Essa conquista é das que jamais se apagam, é eterna. Os 
póvos das colonias pódem ter se libertado, o dominio da Espa
nha sobre eles póde ter se acabado, mas uma coisa ficou, impon
derável, mas absoluta, a língua castelhana. E a língua é a 
alma de um povo. 

Realmente, a Espanha vive, através da sua língua, em toda 
a América Central e em quasi toda a América do Súl, excéto 
no Brasil. Si entre nós a Espanha não vive pela língua, toda
via, ela vive muito mais ainda nelo coração, pela nossa pro
funda afinidade sentimental, num entrosàmento perfeito de lati
nidade. 

Isabél, a generósa rainha de Castéla, que sucedeu a seu 
irmão Henrique IV, casando-se em 1469 com Fernando, rei de 
Aragão, depois denominado o Católico, unificou a Espanha, com 
a anexação de Aragão em 1480 e pela conquista do reino de 
Granada aos Mouros. A partir déssa época a história de Cas
téla confunde-se com a de Espanha. 

E a glória de Espanha projetando-se mares afóra, veio es
praiar-se pelas cóstas americanas e assim nasceu um novo con
tinente. 

A Espanha foi sempre um paiz rico, bélo, pitoresco, uma 
térra de empolgantes aventuras guerreiras e de grandes pos
sibilidades. Os antigos acreditavam que ela se encontrava no 
fim do mundo, porque Gibraltar, uma das colunas de Hércules, 
dos gregos, era o limite do mundo conhecido até então. Os 
fenicios descobriram que a térra éra fértil e comerciaram com 
os nativos, formando colonias. A cidade de Cádiz, no súl, que 
os gregos chamavam a cidade de "Afrodita" - nascida da es
púma - porque as suas construções de mármore branc0 pare
ciam emergir do mar azul, foi a vélha colonia fenicia de Gades, 
e é talvez a cidade mais antiga da Espanha. Cartágena, a éste, 
no Mediterraneo, ao pé da sérra de Cartágena, fundada por 
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Anibal, foi até a invasão dos bárbaros, a cidade mais impor. 
tante da Espanha. 

Os romanos, em sua conquista do mundo, se apoderaram 
da Espanha e não obstante, a terra foi muito favorecida pelos 
imperadores romanos, que deixaram a sua passagem assinala
da por marcos indeléveis de sua poderósa civilisação. Creio 
ainda existirem várias cidades "amuralladas" construi das pelos 
romanos e grandes aquedutos, como o de Segovia, que córre 
pela praça do mercado da cidade. Toledo, possúe um anfi
teátro romano; Mérida, tem um teátro, um circo, várias casas 
de banhos e uma ponte sobre o rio, como recordação da época 
QOS romanos. 

Quando Roma sucumbiu nas lutas contra os póvos germa
nicos, a Espanha foi conquistada pelos Visigodos, que viviam 
na Europa Central. Estes bárbaros adotáram o idioma do seu 
novo paiz e assim, o espanhól moderno é uma das línguas lati
nas. Da méscla dos gôdos, romanos e nativos, surgiu este 
adimirável povo espanhól, valente e intrépido, que teve em Car
los V, néto de Fernando e Isabél, o maior soberano da Eur6pa, 
rei de Espanha e Nápoles, Imperador do Santo Império Romano 
e rei da Alemanha, duque de Holanda e Senhor do Novo Mundo 
d'Alem Mar. 

A Espanha sempre foi grande, nobre e fidalga e o seu 
povo, que tem a valentia indomável dos conquistadores e o 
entusiasmo contagiante de uma alegria sadia, é um povo feliz 
porque vive a vida com naturalidade, com o coração, sentindo 
a alegria de viver com toda a exuberancia de sua alma inquiéta, 
transbordante de altivez e de bondade. 

Salve Espanha!" 

IH - COMPARECIMENTO 

Compareceram, oficialmente convidadas, delegações de 
vinte e seis paizes, a saber: Argentina, Belgica, Bolívia, 
Brasil, Canadá, Chile, Cidade do Vaticano, Cuba, Costa Rica, 
Espanha, Equador, França, Guatemala, Haiti, Holanda, ltalia, 
Louisiana (EE. UU.) Luxemburgo, Mexico, Portugal, Para
guay, Porto Rico, Perú, Suissa, San Marino e Uruguay. 

IV - COMISSõES INTERNAS 

Para estudo e discussão do temario e dos trabalhos apre
sentados, foram organisadas sete comissões internas, tendo a 
Delegação Brasileira participado das segunda e sexta comissões. 
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v - TEMARIO 

l. Organisação Notarial. 
a) O ingresso no notariado; estudos ou titulos previos. 

A analogia do prestigio inicial com a advocacia. Sis
temas e aspirações. 

b) Carater permanente ou inamovivel do cargo de Nota
rio; supressão das nomeações a prazo. 

c) Organisação gremial profissional do notariado; Cole
gios notariaes regionaes e Conselhos nacionaes. 

d) Organisação e funções dos arquivos notariaes. 
e) Meios de acreditar a vigencia de um testamento. fte

gistro geral de atos de ultima vontade. 

B) Na ordem internacional. 
a) Emblema dos Congressos Internacionaes do Notariado 

Latino. 
b) Organisação de um sistema corporativo notarial inter

nacional relativa a: 
1) Legalisações. 
2) Capacidade civil. 
3) Vigencia e conteúdo das leis. 
4) Regimens matrimoniaes. 
5) Justificação ou prova do titulo sucessorio com ou 

sem testamento; sua existencia e conteúdo. 
c) União Internacional do Notariado Latino; organisa

ção definitiva do Comité Permanente. 

11. O documento notarial. 
a) A fé de conhecimento e o juizo de capacidade dos 

outorgantes. Sistemas. 
b) A unidade do ato e a outorga sucessiva. 
c) Valôr juridico e aplicações das atas de notoriedade. 
d) Unificação de formularios, especialmente de procura

ções. 
e) Valor internacional do documento notarial. 

1 - Temario: 

8-

VI - RESOLUÇõES 

1." co~nsSÃO 

1. A. a) O ingresso no Notariado; estudos 
ou titulos universitarios prévios; 
a analogia do prestigio inicial com 
a advocacia; sistemas e aspirações. 
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RESOLUÇÃO: 

1) É recomenaavel que, para aspirar ao exerClClO do 
Notariado, se prove haver feito estudos de carater universita
rio ou outros equivalentes, que abranjam todas as disciplinas 
juridicas normalmente necessarias para a formação profissio
nal do Notario. 

2) Dado o carater da profissão Notarial reputam-se ne
cessa rios ou indispensaveis cursos obriga to rios de especialisa
ção, o que não exclue a exigencia do aperfeiçoamento profissio
nal severamente controlado. 

3) Recomenda-se que as Faculdades de Direito incorpo
rem em seus planos de ensino a cadeira de estudo e investiga-r ção notarial. 

4) A legislação de cada paiz determinará as condições de 
nomeação dos Notarios entre aqueles que possuam os titulos e 
a capacidade necessarias para o exercicio da função, qualifica
dos pelas Corporações N otariaes. 

2 - Temario: L A. b) Carater permanente e inamovivel 
do cargo de Nota?'io; supressão das 
fl,omeações a prazo. 

RESOLUÇÁO: 

Para o bom exercício da função notarial se requer não só 
os requisitos de aptidão tecnica determinadas no item "a", mas 
tambem, uma especial vocação profissional e uma grande inde
pendencia, incompativeis com as nomeações a prazo e com a 
submissão ao arbitrio governamental; pelo que, se declara que 
o Notario deve ser inamovivel, a não ser por condenação penal 
imposta pelos Tribunaes de Justiça em caso de delito, ou por 
expulsão imposta por Tribunal de Honra integrado por seus 
proprios companheiros em caso de pratica de falta que afete 
o decoro da profissão, e por aposentadoria nos casos em que a 
lei assegurar. Tudo sem prejuizo dos direitos privados do 
N otario que sofrer a sanção. 
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3 - Temario: I. A. c) Organisação gremial p'rofissional 
do N otariado,. colegios notariaes 
regionaes e conselhos nacionaes. 

RESOLUÇÃO: 

a) Propiciar a formação de Colegios regionaes nos pai
zes com Notariado de tipo latino em que ainda não existam, 
devendo o Comité Permanente adotar, com a colaboração dos 
Notarios de cada um desses paizes, as medidas que em cada 
caso estime mais conveniente para a obtenção de tal formali
dade. 

b) Propiciar a formação de Corporações ou Federações 
nacionaes de Colegios Notariaes que agrupem os Colegios re
gionaes. Ditas Corporações ou Federações de Colegios terão 
como principaes objetivos a representação internacional do 
Notariado do paiz e a representação de todo o Notariado na 
ordem interna, mas sem que esta ultima representação impli
que, nos paizes de constituição federativa, na creação ou exis
tencia de uma autoridade sobre os Colegios regionaes, que 
dentro de sua jurisdição manterão plena autonomia. 

c) Propiciar para que os Colegios nacionaes e os Cole
gios regionaes nos paizes de constituição federativa, assumam 
o duplo carater de governo da função notarial e suas jurisdições 
e de repreesntantes gremiaes e cientifico-profissionaes do 
Notariado. 

d) Propiciar para que, independentemente dos objetivos 
que se atribue aos Colegios no item anterior, estes fomentem 
cada vez mais uma maior aptidão cientifica para que o Notario 
ocupe na sociedade um lugar de maior hierarquia que o habilite 
para ser o colaborador tecnico mais destacado com que contem 
os Estados, abstração feita de toda distinção ou classificação 
política. 

4 - Fóra do temario: a) Inclusão para o plano de trabalho 
do III Congresso Internacional. 

RESOLUÇÃO : 

A existencia e limite do Direito Notarial em formação como 
ramificação autonoma do Direito. 
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5 - Fóra do temário: b) Redação, pelos paizes aderentes, de 
breves relatorios sobre suas res
petivas disciplinas juridicas. 

RESOLUÇÃO: 

1.° - Que imediatamente depois da terminação do Te
mario de cada Congresso, cada um dos paizes aderidos, redija 
em breve relatorio, as suas respetivas disciplinas juridicas. 

2.° - Que taes relatorios sejam enviados á O.N.P.1. e por 
esta sejam transmitidos a todos os paizes, de maneira que, cada 
Delegado possa enfrentar os diversos temas com conhecimento 
de ditas disciplinas juridicas, necessarias para o melhor exito 
do Congresso. 

2." COl\IISSAO 

1. - Temario: I. B. b): Organisação de um sistema corpo
rativo internacional relativo a: 

1) Legalisações. 

RESOLUÇÃO : 

O Congresso deveria est udar e propiciar a creação de um 
sistema de organisação profissional de cooperação ás funções 
notariaes, da ordem internacional, com referencia aos seguin
tes itens: 

a) Cada N otariado aderido procurará obter de suas auto
ridades nacionaes, que sejam conferidas ás instituições nota
riaes locaes, a legalização ou autenticação da firma e do carater 
funcional do signatario, o carater autentico do ato e o cumpri
mento das formalidades externas do mesmo. 

b) As legalisações conferidas ao organismo local de 
cooperação notarial, serão reconhecidas e produzirão pleno 
efeito como certidão de regularidade dos elementos formaes do 
ato, sempre que tal não seja defeso pela lei do paiz onde o ato 
tenha sido outorgado. 
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2) Capacidade civil. 

RESOLUÇÃO: 

O Congresso deveria estudar e propiciar a creação de um 
sistema de organisação profissional de cooperação ás funcções 
notariaes. de ordem internacional, com referencia aos seguintes 
itens: 

a) Os Notariados aderidos propiciarão em seus respe
tivos paizes a creação de um meio de publicidade de incapaci
dades individuaes. 

b) O Congresso crê necessaria a organisação de um sis
tema internacional de informação sobre as normas que regulam 
a capacidade das partes contratantes. 

c) A O.N.P.I. organisará, logo que seus meios o permi
tam, um fichario internacional de capacidade civil, em que de 
modo rapido e essencial, se possa encontrar soluções imedia
tas para as duvidas que existirem sobre os requisitos determi
nantes da capacidade civil. 

3) Vigencia e conteúdo das leis. 

RESOLUÇÃO: 

O Congresso deveria estudar e propiciar a creação de um 
sistema de organisação profissional de cooperação ás funcções 
notariaes, de ordem internacional, com referencia aos seguintes 
itens: 

O Congresso entende que a informação ou certidão nota
rial, salvo nos paizes onde por lei ou costume esta atuação seja 
reservada a advogados, outros profissionaes ou entidades de
terminadas, é, segundo os principios do Direito, um meio apto 
de conhecimento e prova do estado legislativo de um pais, afim 
de acreditar fôra do mesmo: 

1) a vigencia e conteudo de leis; 
2) a existencia e alcance de jurisprudencia; 
3) o estatuto pessoal de individuos ou entidades. 
Igual consideração terão as informações expedidas pelos 

Organismos de cooperação notarial internacional. 
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4) Regimens matrimoniaes. 

RESOLUÇÃO: 

O Congresso deveria estudar e propiciar a creação de um 
sistema de organisação profissional de cooperação ás funções 
notariaes, de ordem internacional, com referencia aos artigos 
seguintes: 

a) O Congresso entende que a lavratura de contratos 
sobre bens, por motivo de casamento, deve ser da competencia 
exclusiva do Notariado. 

b) O Congresso recomenda á O.N.P.I. com referencia a 
regimens matrimoniaes, a organisação de um fichario inter
nacional, semelhante ao de capacidade civil (ponto 2), o qual 
estará á disposição para informação de todos os Notariados e 
:Notarios de paizes membros da União Internacional do Nota
riado Latino. 

c) As informações ou certidões notariaes relativas a re
gimens matrimoniaes reger-se-ão pelas mesmas normas aceitas 
para os de estado legislativo no artigo precedente (ponto 3 -
Vigencia e conteúdo das leis). 

5) Justificação ou prova do ütulv sucessorio com 
ou sem testamento; sua existencia e conteúdo. 

RESOLUÇÃO : 

O Congresso entende que a regularidade e a segurança 
da prova dos titulos sucessorios, se obtem unicamente: 

a) Nas sucessões ab-intestato, ou bem por uma ata de 
notoriedade lavrada por Notario, ou bem por decisão emanada 
de autoridade judicial. 

b) Nas sucessões testamentarias ou derivadas de outro 
ato de ultima vontade, ou bem por meio de um ato notarial 
em qualquer das fórmas legaes, ou bem por meio de uma con
firmação pela autoridade judicial, incorporada a um ato ou 
protocolo notarial. 

c) A existencia e a ordem cronologica dos titulos su
cessorios testamentarios ou de ultima vontade, não têm possi
bilidades seguras de conhecimento e de prova, senão por meio 
da existencia de registros racionaes desses atos, registros cuja 
creação o Congresso recomenda. 
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2. - Fóra do temario: Creação de urn Registro N otaTial 
Mundial. 

RESOLUÇÃO: 

Considerando que a relação pessoal de todos os N 0-

tarios unida á vinculação dos respetivos Colegios, pode re
sultar de utilidade para a maior compenetração dos respetivos 
direitos vigentes em cada paiz, para o trabalho intelectual 
e a investigação, assim como para o intercambio direto de 
suas publicações notariaes, resolve o Congresso -

1.0) Crea-se o Registro Notarial Mundial, onde figura
rão nomes de todos os Notarios de tipo latino, por ordem al
fabetica e por paizes e regiões. 

2.°) O Comité Permanente pedirá a todos os organis
mos notariaes aderidos que enviem o mais depressa possivel, 
a relação de nomes para efeito de sua publicação. 

3.°) O Comité disporá dos fundos necessarios para o 
cumprimento desta resolução. 

3." OOMISSÃO 

1. - Temario: L B. a) Emblem,a dos CongTessos Interna
cionaes do Notariado Latino. 

RESOLUÇÃO: 

A União Latina será representada graficamente por um 
emblema oval que contenha a divisa e os simbolos do Nota
riado Latino. 

Os simbolos são: a aguia latina, o protocolo profissional 
e a pena de ave como recordação do I Congresso de Buenos 
Aires. 

A divisa será a regra romana - "LEX EST QUODCUN· 
QUE NOTAMOS." 

A fórma oval do emblema recorda o sinete dos atos de 
autoridade e fé publica. 

O emblema levará, além disso, o titulo ou a sigla da União. 
O emblema será disposto na melhor fórma artistica. 
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2. - Temario: r. B. b) União Intemacional do Notariado 
Latino; organisação definitiva; 
Comité Permanente. 

RESOLUÇÃO: 

ESTATUTO. 

Art. 1.0 - A União Internacional do Notariado Latino 
(U. r. N. L.) (em seguida designada sómente pela palavra 
"União") representa a unidade espiritual de todos os Nota
riados Latinos. 

Reconhece e agradece sua origem ao I Congresso Interna
cional do N otariado Latino, reunido em Buenos Aires no dia 
2 de Outubro de 1948 por iniciativa do Colegio de Escribanos 
de Buenos Aires. 

O Congresso determina a séde da União: atualmente está 
estabelecida em Buenos Aires (Republica Argentina). 

OBJETIVOS. 

Art. 2.° - São objetivos da União: 
a) o estudo e sistematisação da legislação notarial. 
b) A difusão de idéias, estudos, projetos e iniciativas 

destinadas ao maior progresso, estabilidade e elevação do N 0-
tariado Latino. 

c) A creação de escritorios de intercambio destinados ao 
cumprimento do estabelecido no paragrafo anterior. 

d) A publicação de uma revista que seja orgão da União. 
e) A organisação e celebração periodica de Congressos 

Internacionaes do Notariado Latino. 
f) O fomento de Congressos ou Assembléias de carater 

nacional, regional ou local. 

ORGÃOS. 

Art. 3.0 
- São orgãos da União: 

a) O Congresso Internacional do Notariado Latino. 
b) O Conselho Permanente da União. 
c) O Escritorio Notarial Permanente de Intercambio 

Internacional. 
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DO CONGRESSO INTERNACIONAL. 

Art. 4.° - O Congresso Internacional do N otariado La
tino é o Orgão superior da União, e suas resolução e recomen
dações obrigam aos demais orgãos da União. 

Art. 5.° - O Congresso se reunirá, pelo menos, uma vez 
cada dois anos, no lugar e epoca que o mesmo Congresso deter
mine, e se integrará com as representações dos membros da 
União. 

A representação dos notariados nacionaes, para os efei
tos da União, estará a cargo: 

a) Dos Conselhos Superiores do Notariado ou organis
mos analogos de carater nacional e oficial. 

b) N a sua falta, das Federações, Associações e Conse
lhos ou outros organismos estaveis e nacionaes, ainda que não 
tenham carater oficial. 

c) Dos Colegios e Instituições notariaes de carater re
gional ou provincial, na falta de organismos acima mencio
nados. 

Art. 6.° - São membros da União os Notariados nacio
naes assistentes ao I e II Congresso Internacional do Notaria
do Latino, sou seja: Argentina, Belgica, Bolívia, Brasil, Cana
dá, Cidade do Vaticano, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador,. 
Espanha, França, Guatemala, Haiti, Italia, Luisiana (EE. 
UU.), Luxemburgo, Mexico, Paraguay, Paizes Baixos, Perú, 
Portugal, Porto Rico, San Marino, Suissa e Uruguay. 

O ingresso de outros notariados na União é da competencia 
exclusiva do Congresso, representado para esse efeito, pelo, 
Conselho Permanente, mediante prévia consulta escrita e de
cisão de dois terços dos membros que integram a União. 

O reconhecimento oficial por parte do Congresso de Ins-
tituições Notariaes com jurisdição nacional exclue o reconhe
cimento das de carater regional ou provincial. Nenhum reco
nhecimento oficial tem cara ter irrevogavel. 

Art. 7.° - A representação no Congresso de cada Nota
dado nacional será devidamente acreditada perante a Comissão 
de Poderes do Congresso. 

Art. 8.° - Cada Congresso, em sua ultima sessão, deter
minará o lugar de reunião do Congresso seguinte. 

A convocação e organisação estarão a cargo do Organismo 
nacional oficial, e em sua falta, do Colegio Notarial ou Intitui
ção analoga, que tenha sua séde no lugar designado. 

16 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



A duração do Congresso não excederá de quinze dias a 
contar da sessão de abertura, salvo decisão expressa do mesmo 
Congresso. 

Art. 9.0 - No caso de que, por qualquer eventualidade, # 

o Congresso não possa reunir-se no lugar e epoca fixados, o 
Conselho Permanente, por iniciativa própria ou a pedido da 
entidade organisadora, poderá, mediante consulta prévia aos 
membros da União, anular a convocação e tomar a seu cargo a 
organisação do novo Congresso, designando o lugar e a enti
dade notarial que, em definitivo, o organize. 

At"t. 10.0 
- A Comissão Organizadora será designada 

pelo Colegio ou Instituição a que corresponda a organisação do 
Congresso e a ela compete formular a convocação e adotar
todas as medidas que considere oportunas para o melhor exito 
da reunião. A Comissão Organisadora terá o nump.ro de 
membros que determine a Instituição respetiva e agirá inde
pendentemente do Conselho Permanente, mas em estreita cola
boração com o mesmo. 

Art. 11.0 
- Cada Congressista ou Delegação arcará com 

seus proprios gastos e estarão a cargo do Colegio ou Entidade 
organisadora, unicamente as despezas com a organisação do 
certame. e recepção das Delegações. 

Art. 12.0 
- As deliberações do Congresso serão presi

didas pelo Presidente do Conselho Permanente e, na sua falta, 
pelo Vice-Presidente de mais edade. Na falta de todos eles, 
presidirá provisoriamente, até que o Congresso resolva, o Pre
sidente da primeira Delegação. seguindo a ordem alfabetica. 

Art. 13.0 
- Tanto em plenario como nas comissões do 

Congresso, cada Notariado nacional assistente terá uma unica 
voz e um unico voto, vinculado no Presidente da Delegação ou 
em quem este, para tal efeito, delegue expressa ou tacitamente. 

DO CONSELHO PERMANENTE. 

Art. 14.0 
- O Conselho Permanente é a maxima auto

ridade da União depois do Congresso, e o executor e manda
tario das resoluções deste. 

Art. 15.0 
- Compor-se-á: 

1.0 - de um Presidente. 
2.° - de quatro Vice-Presidentes, dois Secretarios e um 

Tesoureiro. 
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Dado o carater internacional da União, as designações não 
estarão sujeitas a nenhum criterio geografico, nem de nacio
nalidade, devendo ter-se em conta sómente as circunstancias 
de lugar e tempo de cada Congresso e, sobretudo, as possibi
lidades de cada eleito para que a União alcance os elevados 
fins a que se refere o artigo 2.° deste Estatuto. 

Serão validas as resoluções que, por maioria, e estando 
presente treis dos seus membros, adote o Conselho Perma
nente. 

Art. 16.0 - O Presidente do Conselho Permanente será 
Presidente da União desde sua eleição até a designação de 
seu sucessor. 

Os cargos do Conselho Permanente têm carater persona
lissimo, ainda que no ato da eleição se tenha levado em conta 
o paiz do eleito ou qualquer outra consideração. Em nenhum 
caso estará o cargo sujeito ás modificações dos Conselhos ou 
organismos de que faça parte o eleito, e nem ao exerci cio efe
tivo da função notarial. 

AUTORIDADES HONORARIAS. 

Art. 17.0 
- Os que tenham pertencido aos organismos 

permanentes designados pelo I Congresso Internacional e ao 
Conselho Permanente da União Internacional do Notariado 
Latino, serão, de pleno direito, membros honorarios do Con
gresso. Nesta qualidade poderão assistir ás deliberações e 
cerimonias do Congresso sem necessidade de especial adesão. 
Por sua vez, o Conselho Permanente, em qualquer momento, os 
pode convocar para tomar parte em suas deliberações, com 
voz consultiva, e associa-los ás cerimonias que organize ou 
áquelas em que tome parte. 

A Comissão Organizadora poderá designar membros "ho
noris causa" do Congresso, no numero que desejar, a autori
dades, juristas e personalidades relevantes de sua propria na
cionalidade. Taes designações caducarão no final de cada 
Congresso. 

As mesmas designações "honoris causa" poderá fazer o 
Conselho Permanente em relação a personalidades de qualquer 
nacionalidade. 
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ADESõES INDIVIDUAES. 

Art. 18.0 - Além das Delegações oficiaes devidamente 
acreditadas, em representação de seus respetivos Notariados 
nacionaes, os Notarios em exercicio, honorarios, excedentes 
ou aposentados de qualquer Notariado da União, poderão ob
ter, individualmente, a condição de congressistas, assistindo 
ás deliberações e aos demais atos do Congresso a que forem 
convidados. Não terão voz nem voto e sua adesão implicará 
na submissão ás normas do Congresso, ás decisões do Conse
lho e, especialmente, á autoridade direta e imediata do Presi
dente da Delegação de seu respetivo Notariado. 

O Presidente do Congresso ou o da respetiva Delegação, 
poderá cancelar em qualquer momento a inscrição do ade
rido que houver infringido as normas de convi vencia inter
nacional, os preceitos deste Estatuto ou os estabelecidos pela 
Comissão Organisadora ou nela Delegação de seu N otariado. 

Nas fichas de adesão se reproduzirá este artigo e o aderido, 
pelo simples fato de assina-la, se submete ao presente regimen. 

FUNCIONAMENTO. 

Art. 19.0 - Os membros da União e pessôas aderidas a 
cada Congresso, deverão enviar seus estudos, trabalhos e pro
postas com uma antecedencia minima de seis mezes da data 
fixada para a sessão de abertura, e em duplicata, ao Conse
lho Permanente e á Comissão Organisadora, com o fim de 
sua impressão e distribuição entre as Delegações. 

Art. 20.0 - A União não reconhece idioma oficial. A 
tradução para o seu respetivo idioma de todos os atos e reso
luções será da exclusiva incumbencia e l'es~onsabilidade da 
Delegação de cada Notariado. 

Art. 21.0 - A sessão de abertura, para a recepção das 
Delegações, será solene. Será seu Presidente o titular da 
Comissão Organisadora em nome da qual pronunciará o dis
curso de abertura. O Conselho Permanente designará, com 
a devida antecedencia, o Congressista que deva responder a 
este discurso. 

Art. 22.0 
- O Congresso, em sua primeira sessão de 

cara ter ordinario, designará as comissões internas em vista 
do temario, com excepção da de Poderes, cuja nomeação, com 
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a devida antecedencia para assegurar a pronta constituição 
do Congresso, compete ao Conselho Permanente. 

O Presidente fixará a ordem do dia e determinará a pre
ferencia na discussão dos ditames das comissões internas do 
Cong:resso. 

A 1't. 23.0 - O Congresso, em sessão ordinaria e median
te previa consulta ao Conselho Permanente, resolverá a seu 
arbitrio e soberanamente, sobre a admissão e o reconhecimento 
das Delegações dos N otariados N acionaes. 

Art. 24.0 - Para que a sessão plenaria fique validamente 
c~ll'lstituida para tomar resoluções, será necessario o "quorum" 
de duas terças partes das Delegações assistentes no Con
gresso. 

As resoluções se tomarão por maioria de votos das Dele
gações presentes na sessão, sem se considerar as abstenções. 

As resoluções do Congresso serão participadas á Autori
dade nacional de que depende cada Organisação notarial. 

O. N. P. r. E REVISTA INTERNACIONAL. 

Art. 25.0 - O Escr'itorio Notârial Permanente de In
tel'eambio Internacional (O. N. P. L) 'e a Revista Internacional 
do Notariado, funcionarão de acôrdo com a regulamentação 
aprovada pelo Congresso em sua sessão de 4 de OutubrOí de 
1948, em Buenos Aires. 

RECURSOS. 

Art. 26.0 
- O Congresso, em cada uma de suas reuniões, 

resolverá a fórma por que devam arbitrar-se os recursos para 
a subsistencia do Conselho Permanente e dos Organismos de 
carater estavel que se venha a crear. 

INTERPRETAÇÃO E MODIFICAÇÕES. 

Art. 27.0 
- Cabe ao Congresso, e em sua falta ao Con

selho Permanente, a aplicação ou interpretação deste Estatuto. 
O Conselho Permanente prestará conta de seus atos perante 
o Congresso. 

Art. 28.0 
- Uma vez aprovado, este Estatuto só poderâ 

ser modificado por "quorum" e maioria de dois terços dos 
membros da União. 
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3 - Fóra do Temario: 

A) Aprovação do Memo1'ial e movimento de tesouraria 
do Comité Permanente. 

O Memorial levado á Commisão organisadora com data 
de 31 de Julho de 1950, faz saber que foram propósitos prin
cipaes de dito Comité no per iodo que termina: Consolidar a 
organisação internacional e projetar essa organisação até o 
futuro, procurando o maior éxito dos Congréssos sucessivos 
e muito especialmente esta reunião de Madrid. . 

Com referencia ás atuações consecutivas ao I Congrésso, 
faz saber que se processaram as comunicações do caso aos 
paises aderidos e autoridades governativas correspondentes; 
que por conta do Colégio de Escrivães de Buenos Ayres se 
imprimiram os anais cuja distribuição se comentou e que, assim 
mesmo, se imprimiram com a mesma fórma de financiamento 
os diplomas para os Delegados, os que foram distribuidos. 

Para executar as recomendações do I Congrésso e sobre 
a base de uma indicação da Delegação da ltalia se estudou a 
regulamentação do funcionamento, surgindo a ideia de modi
ficar o Estatuto, adotar a denominação de União Interna
cional do Notariado ou outra similar e preparar os antepro
jétos que se levem a consideração desta mesma Comissão e 
que lógo se submeterão ao Plenario. 

Com referencia ao Dia do Notariado Latino se tomáram 
providencias nos dois anos transcorridos, para que se recor
dásse e festejásse devidamente; em busca de ideias para ado
tar o emblema definitivo se processaram consultas a diversos 
paises e que em procura de nóvas adesões se obtiveram as da 
Holanda, Luxemburgo, Luisiana (EE. UU. da América), San 
Marinho e Vaticano. Que se procure obter uma estatistica 
mediante uma circular inquirindo o numero de Notários e 
caracteristicas de todos os paises; que o Comité Permanente 
contribuiu, colaborou e assistiu aos Congréssos nacionais e 
regionais de Notarios como fórma de estimulo e aproximação. 

Relativamente a este II Congrésso destaca a colaboração 
e atividade entusiasta da Comissão Organisadora e dos Nota
rios espanhóes, assim como do Governo de Espanha e a inter
venção decidida e eficáz do Sr. Diretor Geral dos Registros e 
do Notariado, recordando a divulgação das estampilhas alu
sivas distribui das entre todos os paises aderidos. 

No que se refere aos organismos permanentes, faz saber 
que funcionou regularmente a O. N. P . I., á qual, por seu 
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caráter autónomo, se pediu informes em separado, e a Revista 
Internacional do N otariado, que sob a direção do Escrivão, 
Dr. Carlos A. Petrachi, publicou material de verdadeiro valôr 
juridico e cientifico, tendo aparecido com regularidade, apesar 
das dificuldades para obter seu material, não obstante o re
clámo constante da Direção, pelo que deve se propender para 
uma ativa intervenção e colaboração dos organismos nacionais 
aderidos, esperando que nesta reunião se póssa crear um corpo 
especial de Correspondentes da Revista. 

Chama a atenção do Congrésso sobre a dificuldade dos 
diferentes idiomas para alcançar uma verdadeira divulgação 
da Revista entre seus destinatários, que o são todos os Notarios 
das organisações aderidas e que o ensaio de editar um numero 
em francez, o numero cinco, faz vêr as dificuldades com que 
se tropeçaria, para fasel-o desde Buenos Aires, sómente, con
siderando que a iniciativa poderia levar-se a cabo por inter
médio dos paises interessados, reunidos em grupos por idio
mas, francez e portuguez, para os quais, para esse efeito, a 
Direção da Revista enviaria o material com a suficiente an
tecipação, para conservar a unidade na apresentação e con
teúdo da Revista, deixando o financiamento a cargo dos 
paises editores. Destaca seu agradecimento aos colegas cola
boradores. 

Expressa finalmente seu agradecimento ao Colegio de 
Escrivães de Buenos Aires pelo seu apoio moral e financeiro. 

Quanto ao Movimento financeiro, acusa uma entrada de 
$12.073,99 em moeda argentina e $987,55 em moeda uruguaia, 
arrecadados estes pela O. N. P. r. que prestará contas sepa
radamente. 

Os gastos do Comité Permanente ascenderam a ..... . 
$15.650,19, moeda nacional argentina, sem incluir nesta soma 
o custo da Revista Internacional que está a cargo do Colégio 
de Escrivães de Buenos Aires. 

4 - Fóra de temário: 

B) Aprovação da informação aa Comissão III sobre a 
O. N. P. I. 

A Comissão III sobre "União e Congrésso" recebeu e 
estudou a informação geral da Oficina Notarial Permanente 
de Intercambio Internacional, concedida pela O. N. P. r. e 
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para os efeitos da devida informação á Assembléia Plenaria, 
resumiu seu conteúdo: 

A informação geral consta: 
1.°) Nómes das Autoridades e Delegados. 

2. :) Inventario das revistas. livros e catálogos reci,.. 
bidos pela Oficina. 

3.°) Bibliografia especialisada publicada na Revista 
Internacional e finalmente, estado trimestral do Movimento 
de Tesouraria correspondente aos anos de 1949, até 30 de 
Setembro de 1950. 

Deste Memorial sobressaem como finalidades alcançadas 
pela O. N. P. L as seguintes: 

La) A O. N. P. L solicitou e obteve de quasi todos os 
paises a nomeação de Delegados. 

2. a) Ordenou, classificou e preparou por ordem alfa
bética uma lista de mais de quinhentas obras de interesse 
geral do N otariado. 

3.a) Solicitou e obteve do Escrivão, Don José A. Negri, 
o catálogo de sua extraordinaria bibliotéca especialisada so
bre Direito Notarial. 

4. a ) A O. N. P. L participou de diversas atividades de 
carater internacional. É digna de especial menção a inter
venção da O. N. P. L no 49.° Congrésso Notarial Francez, 
em Baule (França). Representou muito dignamente esta 
Organisação o Delegado pela França, Sr. Renri Maigret. 

Os resultados de todos esses emprehendimentos realisa
dos estão a disposição dos Snrs. Delegados na Secretaria do 
Congrésso. 

Quanto á informação do J.v.Iovimento de Tesouraria, se 
deduz o fáto de que os gestos sobrepujaram em todo momento 
as entradas, porem, a Associação de Escrivães do Uruguai 
esteve sempre pronta para cobrir todo déficit. Desejamos 
neste ponto reconhecer e agradecer a contribuição moral e 
material prestada a este Organis'11o pela Associação de Es
crivães do Uruguai. 

Finalmente, a O. N. P. L iniciou a tarefa de encomendar 
ruos Delegados a compilaçãp da legislação notarial vigente 
em cada pais, precedida por um estudo critico de cada um, 
para o efeito de publicaI-as e difundil-as em suas oficinas. 

Este Comité, que respeitósamente formúla e subméte 
ante o Pleno o bosquejo de informações que precéde, reco-
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menda sua aprovação, já que dentro das poucas facilidades 
e das dificuldades iniciais inherentes a toda organisação, o 
encargo da O. N. P. L esteve notavelmente á altura dos pro
p6sitos para o qual foi criado. 

COMlSS.:{O IV 

1 - Temario: ORGANISAÇÃO E FUNÇõES DOS AR
QUIVOS lVOTARIAIS. 

RESOLUÇÃO: 

1. a) Recomendar que, nos paises representados neste 
Congrésso e nos que aderiram ao mesmo, seja promovida, 
onde não o esteja, a criação e organisação de Arquivos No
tariais de caráter público, mantendo a unidade dos proto.
cólos e sob a direção de Notários, técnicamente classificados, 
que póssam servir de fonte de informação aos estudos gerais 
de caráter histórico. 

2.8 ) Como consequencia da recomendação anterior, 
aconselhar a publicação de séries de instrumentos notariais 
e estudos de instituições juridicas ou de qualquer outra ma
téria, sempre que estejam fundados principalmente em do
cumentação conservada nos arquivos notariais de caráter pú
blico e procurar difundil-os mediante sua públicação na Re
vista internacional do Notariado, assim como tambem n6tas 
bibliográficas, artigos, memórias e livros baseados em docu
mentação notarial. 

2 - Temario: MEIOS DE ACREDITAR NA VIGENCIA 
DE UM TESTAMENTO. REGISTRO GE
RAL DE ÁTOS DE ULTIMA VONTADE. 

RESOLUÇÃO: 

1. a) Recomendar a criação de um Registro Nacional, 
de caráter secréto até a morte do testador, onde serão anotados 
cronológicamente todos os dados do estádo civil necessarios 
para estabelecer a existencia de todas as disposições de ul
tima vontade confiadas oficial ou ofici6samente á cust6dia 
do Notário. 
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2.a ) Recomendar que em toda abertura de sucessão seja 
exigida a apresentaçâo de um certificado negativo ou pOS1-

tivo expedido por dito Registro. 
3. a) Recomendar que nas sucessões de estrangelrOl:l 

seja exigida a apresentação de um certificado negativo 011 

positívo do Registro da nação de origem do defunto e outro 
certificado do Registro da nação onde teve sua resirlencla. 
oficial. 

co~nssÃo v 

1 - Temario: A FÉ DE CONHECIMENTO. 

RESOLUÇÃO : 

1.a) A autenticidade do documento notarial deve esten
der-se á identificação dos outorgantes. 

2. a) É função e dever do N otario certificar-se da iden
tidade dos outorgantes, certificando ou dando fé de conheceI-os. 

3. a) A certificação ou dação da fé de conhecimento, tem 
de ser, mais que um testemunho, a qualificação ou o juiso 
que o Notario formúla ou emite, baseado em uma convicção 
racional que adquire pelos meios que julga adequados, atuan
do com prudencia e cautéia . 

4. a) Brn relação com O tema deve resguardar-se a res
ponsabilidade objetiva, na base da pura relação causal entre 
o fáto e o dano. 

Em consequencia: 

a) () N otario sómente terá responsabilidade penal quan
dO cometer falsidade deliberada (dólo); e 

b) 'l'erá responsabilidade civil por d610, culpa ou negli
gencia. 

c) A deligencia que tem de prestar o NotarIo é a nor
nUilmcnte exigivel a um funcÍonario escrupUlOSO. 

C;) E aspiração do Congrésso que a qualificação do dólot 

(;111pa ou negiigencía seja submetida á prévia deci~ão de um 
'i'ribunal Noiarial. 
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e) A declaração de uma oas partes de conhecer a outra, 
libéra o N otario de toda responsabilidade perante quem a 
faz. 

5.a) A determinação dos meios supletórios da identi
ficação notarial tem de ser resolvida em cada pais segundo 
suas especiais circunstancias . 

. 2 - Temario lI-a) O JUISO DE CAPACIDADE DOS 
OUTORGANTES. 

RESOLUÇÃO: 

1.a ) Antes de autorisar qualquer áto ou contráto, o No
tário deverá apreciar a capacidade legal e civil dos compa
recentes e das partes. 

2.a) Quando no documento exista afirmação pelo No
tário da capacidade dos comparecentes com referenda ao 
momento da autorisação, só poderá ser desvirtuada dita afir
mação por próvas referentes a tal momento que sejam ple
namente perfeitas e convincentes . 

. 3 - Temario II-b) A UNIDADE DO ÁTO E O OUTOR
GAMENTO SUCESSIVO. 

RESOLUÇÃO: 

l.a) A unidade do áto nas escrituras publicas consti
túe um requisito de notável preponderancia para a exterio
risação solene da força probatória e eficácia juridica déssa 
fórma de instrumentação. 

2.a ) As operações que intégram a unidade do áto e 
que devem ter lugar sem que se rompa sua continuidade nem 
se intercalem outras estranhas, salvos as interrupções que 
sejam devidas a um acontecimento passageiro, se iniciam no 
momento em que, reunidos os outorgantes, o competente nu
mero de testemunhas (quan0o as respetivas legislações exi
jam a assistencia délas) e {I Notário interveniente, se pro

,céde a leitura da escritura, continuam com a prestação do 
consentimento e terminam com a assinatura e a autorisação 
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do documento, tudo isto sem preJUlSO das variações que re· 
sUltem lmpóstas precipuamente para determinados átos juri., 
dicos e em especial para os testamentos. 

3.a ) Na maioria dos átos juridicos cuja finalidade cara
teristica é a de produsir efeitos depois do falecimento da
queles de cuja vontade emanam, é recomendável manter o 
principio da unidade do áto como formalidade constitutiva 
de validade. 

Em compensação, com referencia aos átos "inter vivos", 
não é prudente fixar de maneira absoluta a obrigatoriedade 
de dito principio, não obstante a excepcional relevancia que 
lhe atribúe a tradição juridica universal, pois alguns textos 
legais admitem os outorgamentos sucessivos no mesmo ins
trumento e não sancionam sua nulidade quando se ha outor
gado com inobservancia de tal requisito. 

Votaram as anteriores recomendações as Delegações da 
Argentina, Bélgica, Italia, Espanha, Holanda e Portugal. 
Ao mesmo tempo, o representante da Cidade do Vaticano 
manifestou "a posterior i " sua adesão ás mesmas. O Delegado 
do Canadá se absteve de votar, fundando-se em que em seu 
pais existe uma lei que permite o outorgamento do documento 
em diferentes fases de tempo, excéto quando se trata de testa
mentos. Por ultimo, a Delegação do Uruguay votou em favôr 
das partes l.a e 3.a manifestando-se contrária com a defini
ção formulada na parte 2.a. 

I'OlllSSÃO VI 

I - Temário: VALOR JURIDICO E APLICAÇÃO DAS 
ATAS DE NOTORIEDADE. 

RESOLUÇÃO: 

I - APLICAÇõES: 

Não é aplicavel a áta de notoriedade em matéria conten· 
ciósa. 

É aplicavel nos casos seguintes: 
A) Declaração de herdeiros. 
B) Existencia ou inexistencia de parentes de uma pes. 

sôa e determinação de seu gráu de parentesco. 
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C) Identidade ou existencia de uma pessôa. 
D) Atos do Estado Civil quando não existam as pr6vas 

correspondentes. 
E) Fátos que não se pódem provar mediante titulo ou 

a respeito dos quais não póssa produsir-se o titulo corres
pondente. 

Estas aplicações se entenderão sem prejuiso das estabe
lecidas pela legislação de cada pais. 

II - FUNCIONARIO COMPETENTE. 
Deve ser o Notário. 
Nas átas de notoriedade autorisadas por Notário, não 

deverá ser necessária a intervenção ou aprovação judicial, nem 
de nenhuma outra autoridade. 

III - REQUISITOS DA ATA DE NOTORIEDADE. 

Sobre este apartado se deve distinguir: 
A) Quando se trate de fátos cuja certesa não conste diré. 

tamente ao Notário, a áta de notoriedade se baseará em decla
rações de testemunhas asseveradas com juramento, sem pre
juiso de cumprir os demais requisitos e formalidades que em 
cada caso exij a a legislação de cada pais. 

B) Quando se trate de fátos cuja certesa conste diréta
mente ao Notário, bastará a afirmação deste de que o fáto 
é certo e lhe consta assim de ciencia própria. Neste caso. 
a áta se chamará certificado notarial. 

IV - CIRCUNST ANCIAS DAS TESTEMUNHAS. 

Alem das exigidas pelas legislações da cada pais, as tes-
temunhas devem reunir as seguintes circunstancias: 

A) Ser maior de idade. 
B) Ser de reconhecida honorabilidade. 
C) Ter conhecimento real do fáto. 
D) . Ser identificada pelo Notário. 

V -.CONTEúDO DA ATA. 
O Notário se limitará a dar fé de que as testemunhas 

reúnem os requisitos exigidos e das suas declarações, assim 
como de que foram cumpridas todas as deligencia~ exigidas 
pelas leis. 
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VI - RESPONSABILIDADE. 

A) Das Testemunhas. 
As testemunhas que fiserem conscientemente manifesta

ções falsas, inexátas ou incomplétas, serão responsáveis penal
mente por falso testemunho segundo a legislação de cada pais. 
Tambem incorrerão em responsabilidade civil segundo a legis
lação respetiva. Dita responsabilidade lhe será advertida pelo 
Notário que o fará constar expréssamente na áta. 

B) Do NOTARIO. 
O Notário será responsavel por tudo aquilo que deva apre

ciar pessoalmente, como sej a : 
1.0) Lugar, data e demais requisitos do instrumento 

publico. 
2.°) Identidade das testemunhas. 
Não será responsavel em nenhum caso pela inexátidão das 

declarações de ditas testemunhas. Nos certificados l10tariais 
responderá pela falsidade de sua afirmação. 

VII - FORÇA PROBANTE DA ATA DE NOTORIE
DADE E DO CERTIFICADO NOTARIAL. 

A) Extraj udicialmente. 
1.0) Em quanto as átas de notoriedade não sejam im

pugnadas em juiso deve reputar-se exáto o fáto abonado por 
elas. 

2.°) Em matéria sucessória a áta de notoriedade esta
belecerá quem são os herdeiros, sem prejuiso de qualquer ação 
de petição de herança que se exercite em contrário. 

B) Judicialmente. 
1.°) Si as átas de notoriedade forem objéto de impug

nação em juiso, sua força probante será apreciada pelo Juiz 
segundo o critério da "Lex fori". 

2.°) Nos certificados notariais, nos quais a certesa do 
fáto conste dirétamente ao Notário, seu valôr probante será 
pleno, em quanto não ~e ceclere fals!dade no juiso correspon
dente. 

VIII - RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE. 

Quando na áta de notoriedade intervenha o requerente, 
que afirme a certesa do fáto submetido á notoriedade, a res-
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ponsabilidade em que incorra por falsidade, inexátidão ou reti
cencia, deverá ser-lhe exigida, segundo sua lei nacional. 

2. - Temario: UNIFICAÇÃO DE FORMULARIOS, ESPE
CIALMENTE DAS PROCURAÇõES. 

RESOLUÇÃO: 

A) UNIFICAÇÃO DE FORMULAS DE PROCURA
ÇõES. 

l.a) Recomendar ás nações que fasem parte da União 
Panamericana a adesão ao Protocolo numero XLVIII apro
vado pela Sétima Conferencia da dita União, sobre a Uni
formidade do Regime Legal de Procurações. 

E para as nações da União Internacional do Notariado 
Latino que não fasem parte da União Panamericano, a con
clusão de uma convenção internacional entre elas e com os 
Estados da União Panamericana, adotando os principios san
cionados pela resolução numero XLVIII da 7.a Conferencia 
Internacional Americana. 

2.a ) Encarregar á O. N. P. I. o estabelecimento de fór
mulas sintéticas de procurações outorgadas para produsir 
efeito em paises estrangeiros, cumprindo as condições con
vencionadas pela resolução numero XLVIII antes citada, da 
7.a Conferencia Internacional Americana. 

3. a) Recomendar aos Notários dos paises membros da 
União Internacional do N otHriado Latino, por meio dos res
petivos organismos nacionais, a utilisação exclusiva déstas 
fórmulas nas relações internacionais. 

B) REVOGAÇÃO DE PROCURA_ÇÃO. 

1.a) O Notário que outorgue alguma escritura em vir
tude da qual se revogue total ou parcialmente alguma outra 
outorgada em pais estrangeiro, por meio da qual se tive
rem conferido poderes de representação que ficam sem efeito, 
fará comunicação por meio de oficio ao funcionario ou or
ganismo em cujo poder se encontre dita matriz, o qual a 
fará constar á margem da mesma por meio de oportuna nóta. 
acusando recibo ao funcionario autorisante. 
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2.a ) A notificação se realisará dirétamente pelo Notá
rio autorisante da escritura revocatória, previstas as oportu
nas formalidades de legalisação, tanto no pais de origem como 
no da notificação, como si se tratasse de uma escritura de 
concessão de poderes. 

COMISSÃO vn 

I - Temario lI-e): VALôR INTERNACIONAL DO DO
CUMENTO NOTARIAL. 

RESOLUÇÃO: 

l.a) De acôrdo com a régra "locus regit actum", o docu
mento notarial formalisado com respeito á lei do lugar de 
sua celebração, será considerado válido nos demais paises. 
quanto a sua fórma e autenticidade. 

As questões que se suscitem acerca da validade ou nuli
dade formal do documento notarial deverão resolver-se con
forme a referida lei do lugar de sua celebração. 

Nos documentos notariais sujeitos ou suscetiveis de ins
crição nos Registros Publicos dos paises em que tenham de 
surtir efeito, o Notário autorisante procurará expressar nos 
mesmos as circunstancias relativas aos bens ou elementos re
gistraveis que exijam as respetivas leis para sua inscrição. 

2.a) Com respeito á eficácia extraterritorial do do
cumento notarial, deverão observar-se as se~uintes régras: 

a) Quanto á matéria ou conteúdo substantivo do mesmo. 
procurará o Notário sujeitar-se ás normas da lei reguladora. 
da relação juridica ou da lei do pais em que o documento 
'tenha de produsir efeitos, sempre sem prejuiso da ordem 
publica territorial do pais do outorgamento. 

b) Quando a lei reguladora da relação j uridica pres
creva a fórma da escritura pública como requisito constitu
tivo ou essencial do áto juridico, deverá entender-se cumprido 
este requisito com o outO'rgamento do documento notarial 
conforme a régra do lugar de sua celebração. 

c) Com relação ao valôr probante do documento nota
rial, se julgará conforme a lei do pais em que se tiver outor
gado. 
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2 - F6ra do Temario: FORMAÇÃO DE UM COMPEN
D.TO DE LEGl,SLAOÃO NOT A
RIAL EM SEU ASPÉ-TO INSTRU
MENTAL E OUTRAS QUESTõES. 

RESOLUÇÃO; 

1.a) Que cada Delegação dos paises que intégram o Con
grésso Internacional do Notariado Latino faça chegar á O. N . 
. P. L um compendio de sua legislação notarial em seu aspéto 
instrumental. 

2. a) Que o Congrésso recomende ás nações aderidas para 
·que constituam comissões especiais encarregadas de estudar e 
simplificar as funções notariais relativamente á formalisa
ção dos documentos notariais. 

3.a) Que cada Delegação se interesse junto seus respe
tivos governos para participar das organisações oficiais inter
nacionais de Direito Privado, afim de tratar de resolver a 
fórma que melhor considerem conveniente todas as dificuldades 
que derivam das legislações diferentes. 

N a sessão de encerramento ficou deliberado que o IH Con
gresso será realisado em Havana, capital de Cuba, em 1952, 
designando-se ainda como séde do IV Congresso, a realizar-se 
em 1954, a cidade de Paris. 

Para Presidente da União Internacional do Notariado 
.Latino foi eleito o ilustre Notario Argentino Don José A. Negri, 
que assim continuará a contribuir com sua invejavel cultura, 
com sua brilhante inteligencia e, especialmente com seu ele
vado idealislll0 para alcançarmos os nossos nobres objetivos . 

32 - BOLETIM DA ASSOCIACAO DOS SE RVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



ASSOCIACAO DOS SEfiVENTUAIUOS DE . 
JUSTIÇA DO ESTADO DE S.1.0 PAULO 

DIRETORIA 

DR. FRANCI3CO VERGUEmO PORTO ..... .. .. - Prcs:C:cnte 
DR. FRANCI~CO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR. - Diretor-Secrctário 
DR. CELSO DE AZEVEDO MARQUES .... . . . . . .. . - Diret:lr-Te~ourciro 

DR. JOSÉ DO AMARAL GURGEL .... .... .. .. . . . . - Diretor 
DR. JOSÉ ATALIDA LEONÉL .. ... .. . .... . . . . . ... - Diretor 
DR. JOÃO SILVEIRA PRADO : ....... ..• ... . ... .. . - Dir€tor 
DR. ARMANDO FERREIRA DA ROSA .. ..... . . . .. - Diretor 
DR. RUY PINHEIRO DE A:\WRIM CORTEZ . ... . . - Diretor 
SR. SILVIO BRA~TES DE CASTRO ........... . .. - Diretor 

CONSELHO FISCAL 

SR. ABNER RIBEIRO BORGES ..... .. ....... .. ... - Prcsi':enle 
DR. ANTO~IO AUGUSTO FIRMO DA EILVA 
DR. BRASILIO MACHADO NETTO 
SR. IBSEN DA COSTA l\lANSO 
DR. JOSÉ SOARES DE ARRUDA 

SUPLENTES 

ELVINO SILVA ....... ... .. .. ... .. ............... - Canlpinas 
MAJOR LÉO LÉRIW .... .. .... ................... - São José do Rio Pl'dJ 

- MANOEL FERREIRA LARANJA •..........•....• - Santos 
RICARDO NORMANDIA MOREIRA ...•...•..•..• - Rio Claro 
DR. JOSÉ PROCóPIO JUNQUEIRA .............. - Jaú 
TRISTÃO CARVALHO ............................ - Casa Branca 
DR. DARIO FERREIRA GUARITA.... .. .......... - Araçatuba 
JOÃO BAPTISTA FERREIRA FILHO . ........•.•• - Olimpia 
MILTON DUARTE COELHO ..... . . ..... . ..• • ...•. - Santos' 
ALVARO PINTO DA SILVA NOVAIS FILHO .. - Sar.tos 

http:�..�...�


I, 

ti 
" 11-

SEDE SOCIAL E REDAÇÃO: 

RUA SENADOR PEIJó N.o 176 - 11.° Andar 

Salas 1109 a 1113 - Caixa Postal. 7.209 

,I 

11 

I 

Telefone 33-3888 I' 

SÃO PAULO I 
-- --- ___ JI --- - ==-x:==-=-- -

* 1 m 11 r c 8 8 Q lia * 
J,' .1I l' n f. ,<; ,1 G I: . ( F I C A J) A 
"HI<,TJ RTA nos 'j'/:IJ: /j .V.lIS" 1,7']),l. * X ,. (J 1'" 11 I (I * 


	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.3, n. 30, set. 1951
	RELATÓRIO da Delegação Brasileira ao II CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATINO,realizado em Madrid, em outubro de 1950
	O Congresso
	Sua organização
	Instalação
	Comportamento
	Comissões Internas
	Temário
	Resoluções
	1ª Comissão
	2ª Comissão
	3ª Comissão
	ESTATUTO
	objetivos
	Orgãos
	Do Congresso Internacional
	Do Conselho Permanente
	Autoridades Honorárias
	Adesões Individuais
	Funcionamento
	ONPI e Revista Internacional
	Recursos
	Interpretação e Modificações
	4ª Comissão
	5ª Comissão
	6ª Comissão
	7ª Comissão



