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IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTORIADO 
LATINO 

Realizou-se em 22 de agôsto de 1956, na Capital Federal, 
no Palácio Itamarati, 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 Notoriado Latino, ao qual com
pareceram dezeseis delegações estrangeiras com mais de cem 
delegados, além de centenas de delegados nacionais, tabeliães 
de quase todos os Estados do Brasil. Presentes inúmeras au
toridades civis, militares, embaixaàores, magistrados, advo
gados, delegados, tabeliães, senhoras e senhorinhas, o Exmo. 
Sr. Embaixador José Carlos de Macedo Soares convidou o 
Exmo. Sr. Dr. Nereu Ramos, TID. Ministro da Justiça e Ne
gócios do Interior e ex-Presidente da República para assumir 
a presidência da mesa diretora da sessão inaugural, sentan
do-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 Renri lVIaigret, DD. Pre 
sidente da União Internacional do Notariado Latino, Dl'. 
Fernando de Azevedo Milanez, DD. Presidente da Federação 
Brasileira de Colégios Notariais, Drs. Antonio Augusto Fir-
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mo da Silva e Fernando Tavares de Carvalho, DD. Vice
Presidentes da União Internacional do Notariado Latino e 
Srs. René Deschamps e Albert Brauen, DD. Secretário e Te
soureiro, respectivamente, da União Internacional do N ota
dado Latino. Assumindo a presidência, o Exmo. Sr. Dr. 
Nereu Ramos agradeceu a honra da distinção que lhe era 
conferida e deu a palavra ao Dl'. Francisco Teixeira da Silva 
Junior, Presidente do Colégio Notarial do Estado de São Pau
)0 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 ela Justiça e Ne
gócios do Interior. 

Exmo. Sr. Dl'. Embaixador José Carlos 1VIaC2do Soares DD. 
Ministro das Relações Exteriores. 

Exmo. Sr. Maitre Renri Maigret DD. Presidente da Uniãú 
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 Se
gundo Congresso Internacional do Notariado Latino, naquela 
memorável comemoração em que a fidalguia da velha e gene
rosa Espanha honrava brilhantemente a secular tradição mou
risca ensej'ando aos afortunados notários do mundo latino 
presentes, as mais extraordinárias homenagens que refletiam 
não só o calor, o entusiasmo e a expontaneidade das suas 
atitudes, como, principalmente, a modelar organização do 
notariado espanhol. 

Fêra convencionado que em nome das delegações da lín
gua portuguêsa falasse, na sessão inaugural do Congresso, o 
nosso eminente e culto colega lisboeta, o Dl'. Fernando Tava
res 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, acon
tece quase a mesma cousa, repetindo-se a história. 
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Devia estar aqui, nêste lugar, nesta delicada missão, o 
nosso estimadíssimo e acatado colega, Dr. Fernando de Aze
vedo 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 êle, com aquela sua 
suave e incontestável autol'idaele, fôsse 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, llão me cabia o comodismo de uma retirada estratégica. 

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

Bem sabemos o pêso dêsse encargo e justamente por sa
bê-lo, procuramos nos esforça r para tentar corresponder à 
confiança depositada. 

Caros colegas 
Atendendo ao imperativo da resolução tomada por ocasião 

da realização do Terceiro Congresso Internacional do Nota
riado Latino reunido em Paris, em abril e maio de 1954, que 
determinou fêsse o Brasil a séde do Quarto Congresso Inter
nacional elo 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 trans
formar uma idéia numa realização. 

Realmente, presente que fomos à Delegação do Brasil ao 
Terceiro Congresso de Paris, somos testemunhas das gegtões 
e demarches que antecederam tal resolução, porque, si a hon
résa designação de nosso país para a séde de um Congresso 
Internacional do Notariado Latino era grande, como de fato 
o é, muito maior ainda era, como é, a responsabilidade da 
gua normal realização. 

E justificava-se o nosso receio. Vinhamos de três gran
des etapas na vida do Notariado Internacional: Buenos Aires, 
em 1948; Madrid, em 1950 e Paris, em 1954, cada qual mais 
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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 ra
diosa tarde de maio, em Paris, porque, si muito nos desva
necia a distinção da designação da nossa bela Capital Federal, 
nós não nos iludiamos quando considerávamos a precaridade 
de nossos recursos para enfrentar dignamente um aconteci
mento de tal magnitude, principalmente no terreno científico, 
onde ainda estamos ensaiando os primeiros passos. 

Por circunstâncias tôdas nossas, ainda estamos nos pri
mórdios do N otariado 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 esfôrço para apresentar o que estamos 
apresentando. 

Tivemos de enfrentar grandes dificuldades e ainda supe
rar obstáculos imprevisíveis. Basta frisar que tivemos de 
lutar contra a inco~preensão de muitos dos nossos próprios 
colegas, indiferentes uns, outros pessimistas e alguns total
mente descrentes. E não terá sido por ignorância que êstes 
assim procederam; talvez seja mesmo por displicencia, o que 
aliás não deixa de ser lamentável, pela ausência absoluta de 
espírito de classe. 

Enfim, como em tôdas as batalhas os tímidos ficam para 
trás, nós deixamo-lo!, com suas agoniadas conjeturas e injus
tificados 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 da
quilo que nos parecia uma fantasia, e, no entanto, como esta
mos vendo, deslumbrados, neste recinto nobre e austero, é 
uma explendida realidade. As boas causas sempre encontram 
bons advogados! 

E por uma simpática coincidência, devida mesmo ao gesto 
altamente cativante e compreensivo do Exmo. Sr. Dl'. Embai 
xador José Carlos de Macedo Soares, ilustre Ministro das 
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Relacões Exteriores, que nos honra com a sua prestigiosa 
presença, e que teve a amável fidalguia de oferecer êste belís
simo 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 ufa nos 
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 al'gúcia 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 êle certa vez chamado, 
Notario Internacional, tantos os tratados internacionais que 
êle elaborou e que foram o'utras tantas vitórias de diplomacia 
brasileira. 

O Brasil tem desde o Império uma política enraizada no 
povo e como disse há dias o erudito José Lins do Rego, o 
Grande Rio Branco, homem de formação européia, no momen
to de decidir-se fez-se pelo panamerlcanismo com Nabuco à 
frente do Movimento que foi consagrado pelo país inteiro. O 
Itama!'ati tem uma consciência política que nãc se dsrruba 
com interêsses demagógicos. 

Pouco depois, Ruy Barbosa, o paladino da liberdade, ju
rista 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 
inquebrantá vel bravura cívica a nossa posição política no 
-cenário internacional, na famosa oração denominada "Decla
ração de Direitos ", que empolgou o mundo civilizado pelo bri
lho, segurança, justeza e elevação da conceituação jurídica e 
política dcs povos. Sempre a constante da liberade humana 
e consequentemente a defesa dos direitos do homem. 

Há precisamente um mês, no cálido Panamá, na Confe
rência dos Presidentes de tôdas as repúblicas do continente 
americano, o nosso eminente Presidente da República, inter
pretando fielmente a tradição do nosso povo, partidário ex
tremado da mais absoluta liberdade de pensamento e de opi
nião, firmou a notável "Declaração do Panamá", cujos cinco 
pontos vitais não significam apenas que a América seja o 
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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 se
riamente ameaçados pelas fôrças totalitárias estranhas às 
tredições 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 usufrúa 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 resul
tam 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 Advogado~ 
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 di
reitos do homem criam no indivíduo o sentimento da auto
confiança na sua independência, na segurança da sua liber
dade, propiciando assim o desenvolvimento da sua consciên
cia política para melhor servir a sociedade. 

E, na sociedade, quem enquadra os interêsses e direitos 
das partes dentro das normas jurídicas, preservando-lhes ga
rantia e segurança? 

É o notário, com a sua autoridade funcional e moral, 
qual um magistrado sem tóga, quem lega lisa imparcial e réto, 
a consagração do ato jurídico. 

Já muito sabeis da instituição notarial e da sua posição 
na sociedade juridicamente organizada, para que eu me alon 
gue em digressões sôbre esse palpitante tema, que aliás cons
titue o primeiro capítulo do temário que vai ser debatido 
neste Congresso com os preciosos subsídios que a vossa cola
boração vai emprestar aos nossos trabalhos, partilhando-os 
com o brilho marcante da vossa ilustração. 1!:stes aconteci
mentos são necessários e utilíssimos, pois deles resultam be
nefícios incontestáveis. 

Ainda em 19'54, em São Paulo, em importante reunião 
internacional de advogados, foi recomendada a convocação de 
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j Ul"istas dê tôdas as Américas para, em Dallas, no Texas, 
estudar a possibilidade da unificação do Direito neste conti
nente e de fato, nesse concláve dos estudiosos do Direito 
reunidos agora em maio de 1956, foram ventilados os pontos 
essenciais para essa admirável aspiração, tendo como ponto 
de interêsse imediato para todos os j'uristas americanos a uni
ficação das normas jurídicas no Direito Comercial, por ser 
na realidade, um terreno pràticamente internacionalizado, ao 
passo que, o Direito Civil é quase baseado nos usos e costu
mes dos respectivos povos, naturalmente melhorado naquilo 
Que as exigências àa civilização e da guarda das comunidades 
impõem. E recomendaram inicialmente cuidar da definição 
dos têrmos técnicos para evitar interpretações na execução 
dos contratos bem como cuidar da unificação da nomencla
tura. 

E, considerando a n.ecessidade de facilitar a prática das 
normas jurídicas com um maior intercàmbio entre os povos 
do mundo latino, aqui estamos reunidos para tentar realizar 
algo que justifique e compense os vossos esforços e talvelt 
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 solida
riedade de classe e de confraternização humana, escrever esta 
página eloqüente e assás express!va nos anais do N otariado 
Latino. 

Mais um Congresso Internacional realizado! 
E porque está acontecendo? 
Porque há um jovem notário brasileiro que, tendo parti

cipado de todos os Congressos Internacionais do N otariado 
Latino, ficou siceramente entusiasmado com o adiantamento 
c 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 caracterís
ticos, teimou em realizar êste 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, êle está b~m vivo no pensamento de todos nós, está 
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presente nos nossos corações, porque êle sempre compareceu 
a tôdas as jornadas e Congressos. Onde havia uma reunião 
de classe lá estava êle infalIvelmente. 

Alto, esguio, na sua elegância sóbria, atraindo simpatias 
através do sorriso perene e causando admiração pela sua cul
tura notarial, pelo seu espírito multiforme, sempre hábil e 
cavalheiresco na solução dos problemas que os acontecimentos 
e as circunstâncias criavam imprevistamente, sereno, JOS3 
Adrian Negri domina o ambiente pelo respeib que a sua per
soaalidade impõe. Uma enfermidade, que infeiizmente pare
ce grave impede a presença física hoj'e, aqui, desse nosso 
querido companheiro de tantas lutas dêsse fecundo notário 
argentino que é Presidente da União Internacional do N ota
riado Latino. 

As nossas homenagens portanto ao "grande ausente", que 
certamente, neste momento, lá na quietude tranquila àe seu 
]?x feliz em Buenos Aires, há de estar com o seu pensamento 
voltado para nós, tão identificado êle 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 N otariado Latino. 

Sêde bemvindos, colegas. 
Que as vossas esperanças se confundam com as nossas 

esperanças no anseio incontido de realizarem algo de belo e 
grandioso em pró} na nossa profissão. 

Que os nossos pensamentos, conjugados no mesmo ideal, 
se evólem em espirais de sonho e fantasia, buscando no en
cantamento 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: 

DISCURSO DO DR. FERNANDO TAVARES DE 
CARVALHO 

Mesmo que o Conselho Pe!'manente não me tivesse desig 
nado, como designou, para responder, em nome das ~elega
ções estrangeiras, ao discurso do Presidente da Comissão 
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Organizadora, eu nunca me perdoaria, como português e cúmo 
representante oficial do Notariado lusitano, não usar da pa
lavra na sessão solene de abertura dêste Congresso; como 
português, porque vir ao Brasil e abraçar os meus irmãos 
brasileiros é, para mim, como ir a Portugal e abraçar-me no 
espelho de minha pr6pria imagem; como representante ofi
cial do Notariado do meu País, porque desempenhar-me de 
tão honroso mandato é, para mim, como que anunciar, com 
o maior dos orgulhos, os altos sentimentos de amor e solida
riedade que unem, e hão de unir pa!'a todo o sempre, as duas 
inseparáveis verdades da nossa eterna verdade. 

Sou um homem simples - de palavras simples; mas, 
talvez por isso, encanta-me sobremaneira tudo quanto é nobre 
e digno, tudo quanto é construtivo e levado, tudo, enfim, quan
to, nas conturbadas horas de incerteza em que vivemos, me 
deixa uma sensação de vitalidade criadora, de persistê:1cia 
aprumada, de reação progressiva. Nada me impi~ssiona mais, 
sob êste aspecto do que um Congresso de notários, e nada me 
impressiona mais, neste momento, do que saber que êste se 
realiza sem a presença do meu querido e velho amigo, Don 
José N egri - verdadeira alma do notariado latino de todos 
os tempos. Não ignoro que a nossa profissão ainda não se 
afeiçoou inteiramente ao sentir das coletividades e até mesmo 
ao de alguns dos seus serventuários, e que se nos abre ainda 
um longo caminho a percor!'er para convencermos certos de
partamentos dos vários meios sociais de que o notariado não 
constitue um simples processo formulário e representa antes 
uma intervenção de certeza e antenticidade - cert"za, como 
se esta não fôsse a dogmá.tica dos deuses, autenticidade, como 
se esta não constituisse o privilégio dos eleitos. Pois tudo 
isto temos que ser e nos é exigido, ao mesmo tempo que nos 
comportamos como os mais diretos obreiros da conciliação en
tre os interesses desavindos. De aí o dizer-se, como já o tenho 
dito diversas vêzes, que poderá e deverá a Humanidade contar 
com o nosso exemplo para solução de alguns dos seus pro
blemas. 

Por um lado, infiitramos idéias de pacificação nas rela
ções patrimoniais dos indivíduos, e, por outro, em 1ugar de 
contribuirmos para um entendimento ocasional que amanhã 
se designará por História, escrevemos para a infinita consu
mação dos sé~ulos a 'que já hoJe apelidamos de posteridade. 
E esta, afinal, a diferença entre o que se lê nas pâginas da 
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História e õ quê Sé êscreve nos protocolos dOó rióiaríado:: • al~ 
interpreta-se, porque a escrita é posterior aos fatos, e aqtl..' 
documenta-se porque os fatos são anteriores a escrita, 

Eu não sei, com franqueza, de profissão que mais ilustre 
a evolução histórica dos povos. 

Não poderia êste país ser mais bem escolhido para nele se 
realizar o IV Congresso da União Internacional do N otariado 
Latino. Aqui se respira uma atmosfera de libertação mental 
.que só favorece a ação profissional dos notarios e só propicia 
o() seu melhor enquadramento no meio social com vistas às 
mais vitoriosas conquistas no futuro. Ainda agora me acode 
.a lembrança a prestigiosa figura do vosso Presidente Kubi
tschek de Oliveira, cuja passagem pela minha terra, não 
deixou de inculcar, no coração de todos os portugueses, a pai' 
de uma impressão de irresistivel simpatia pessoa], uma nota 
de reconfortado contentamento pelas perspectivas de resta
belecimento de uma politica posta em desuso pela insaciavel 
cupidez dos homens: a da grandeza nacional de uns ao serviço 
da grandeza universal de todos; e, neste clima de civismo puro 
e elegante com que o vosso Presidente acaba de dar ao mundo 
uma lição de cristandade refletida, eu pondero como é, na 
realidade, feliz esta Patria, que tem, na temperança firme dos 
que nela mandam e na sublime confiança dos que a ela obe
decem, toda a euforia verde desta paisagem para inspirar os 
que pensam, e toda a magia de ouro desta lingua para imor
talizar os que escrevem. 

Saudemos, pois, o Notariado Latino como um dos grandes 
precussores de amor e de caridade, que, um dia, hão de reinar, 
sem reticências, em todas as forças vivas das sociedades civili
zadas - e saudemos o Brasil, esta terra irmã da minha, onde 
os homens de amanhã, nossos filhos de hoJe, virão beber o 
exemplo do amor do próximo como I'l mais poderosa arma 
para a salvação definitiva da Humanidade. 

Vou acabar; e vou fazê-lo porque nunca sei o menor nú
mero de palavras que me será dado utilizar para não me tornar 
molesto, nem o maior número delas que me seria necessário 
entregar para não parecer desrespeitoso. O meio termo, que 
tanto apeteço, é sempre cousa em que muito hesito. Sejam 
excessivas as palavras que já proferi ou manifestamente insu
ficientes as que ainda me restam, um fato porém, existe, uma 
grande pequena cousa se deu, que profundamente me emo
cionou: ao descer na aeronave que a esta Santa Patria me 
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conduziu, deparou-se-me, no alto do Corcovado, a figura do 
Redentor, cujo rosto sereno e doce e cujos braços abertos 
em forma de cruz se me gravaram no coração como se me 
quizessem proteger e me dissessem: benvindo sejas. Impuz
me então corresponder a saudação divina que este carinhoso 
Povo colocou às portas de sua casa - imagem primeira de 
generosidade com que recebe e agasalha os que chegam e 
última expressão da comovedora saudade com que se despede 
dos que partem. Mas não o consegui. A vóz se entorpeceu e 
os olhos se embaciaram. Apenas agora, envolvido pelo calor 
de vosso acolhimento, que reconhecidamente agradeço, me aper
cebo da impressionante singularidade 'que então furtivamente 
me €scapara: a de que sois o único povo abaixo do azul do 
firmamento que tem o direito de rezar: 

- Padre Nosso, que estais no Céu, e na Terra . .. 

Depois falou o Exmo. Sr. Renri Maigret (França), 
Presidente do Conselho Permanente da União Internacional 
do N otariado Latino, que proferiu o seguinte discurso, em 
francês, assim tradusido: 

Presidente do Conselho Permanente da União Internacional 
do Notariado Latino. 

o SR. RENRI MAIGRET (França) - Exmo. Sr. Dr. Nereu 
Ramos, DD. Ministro de Estado da Justiça e Negócios de 
Interior; - Exmo. Sr. Embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, DD. Ministro de Estado das Relações Exteriores; Sr. 
Representante do Exmo. Sr. Presidente da República; Sr. Re
presentant~ do Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo 
Tribunal Federal; Exmos. Srs. Embaixadores; Dignas Auto
ridades; Exmas. senhoras; Senhores delegados: 

Seria mal reconhecer a honra que nos faz o Sr. Presidente 
da República dos Estados Unidos do Brasil assim como as 
altas autoridades governamentais que estão representadas ou 
assistem pessoalmente a esta Sessão solene de instalação do 
IV Congresso da União Internacional do Notariado Latino, 
se não exprimisse convenientemente os sentimontos do C0n
selho Permanente da União e dos representantes dos 17 país~s 
que participam do Congresso. 
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Peço-lhes permlssao, pois, Excelências, Senhoras e Se
nhores, de usar o meu idioma materno, o francês. 

A representação do Sr. Presidente da República brasileira 
nesta cerimônia, manifesta a estima na qual S. Exa. mesmo 
e as altas autoridades brasileiras têm a instituição notarial 
e o favor que elas outorgam à emprêsa generosa e obstinada do 
Notariado brasileiro, de se organizar corporativamente e de se 
aperfeiçoar mais ainda profissionalmente. 

A União Internacional do N otariado Latino sente-se pro
fundamente reconhecida por esta deferência e solicita ao Sr. 
representante do Chefe do Govêrno transmitir a S. Exa. a 
homenagem que, por meu intermédio, a União presta à grande 
nação brasileira e ao eminente Presidente da República dos 
Estados Unidos do Brasil. 

Minhas senhoras; meus senhores: 
A honra que me coube de presidir o IV Congresso da 

União Internacional do Notariado Latino não é d~vida nem 
aos méritos de quem lhes fala, nem à vossa escolha. Fui 
chamado a desempenhar essa função por fôrça do artigo 12 
dos Estatutos da União, pela ausência involuntária do Presi
dente em exercício Sr. José A. Negri. 

O Sr. José A. Negri, que presidiu brilhantemente, como 
os Srs. sabem, os três primeiros congressos internacionais, 
Negri, que foi o inspirador da idéia de um congresso interna
cional do notariado, magnlficamente realizado pelo Colégio de 
Escrivães de Buenos Aires, Negri, que representa e ilustra o 
notariado internacional e cujo nome permanecerá para todo 
o sempre ligado à obra e aos fastos da União Internacional 
do Notariado Latino, viu-se impedido, por motivo de doença, 
de estar aqui entre nós e de ocupar o lugar de que lhes falo 
neste momento. 

Estou certo, senhores, que será julgado favoràvelmente 
êste primeiro ato do nosso Congresso de exprimir ao Presidente 
da União a nossa simpatia, os nossos votos de restabelecimento 
e a nossa gratidão, antes mesmo, que o Congressoestej'a 
oficialmente reunido a partir desta Sessão solene de instalação. 

O Sr. Presidente da Comissão Organizadora, Dr. Fer
nando de Azevedo Mi!anez, no banquete de encerramento do 
1I1 Congresso Internacional realizado em Paris, a 8 de maio 
de 1954, dizia-nos, aludindo à escolha feita na véspera, da 
cidade do Rio de Janeiro para sede do IV Congresso: 
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"Nós não vos dizemos adeus, mas tão somente até logo, 
eis que esperamos ter o prazer de receber-vos, a todos, em 
1956, no Rio de Janeiro. 

E quando estiverdes próximos dessa cidade, erguei os 
vossos olhos e olhai, no alto do Corcovado, o Cristo Redentor, 
com seus braços abertos para acolher-vos. Mais distantes, 
baixando o vosso olhar, nos encontrareis, também com os 
braços abertos para vos abraçar a todos, num fraternal a
pêrto". 

Efetivamente, chegando pelos ares, pelo mar, do Oriente 
- daquele que é o "vosso" Oriente para com os europeus 
ocidentais - do Norte e da profundeza do continente ameri
cano, nós vOs encontramos, nossos companheiros brasileiros, 
tendo-nos preparado a acolhida e a morada, oferecendo-nos, 
inclusive, o calor afetuoso da vossa recepção. 

A União Internacional vos é imensamente grata, senhores 
notários brasileiros, por terdes assumido o pesado encargo de 
organizar o IV Congresso. 

Tendes um merecimento particuiar por tê-lo aceito. A 
vossa F:_ deração de Colégios Notariais veio à luz somente em 
1952. O Brasil é um país imenso (oito milhões de quilômetros 
quadrados); as comunicações, difíceis por essa razão e pela 
natureza agreste de grande parte do país, que tornam mais 
difíceis as relações e os agrupamentos. Não obstante, aqui 
compareceram numerosos notários brasileiros para receber 
os notários estrangeiros, que responderam ao vosso convite, 
numerosos também. 

Muito mais êles teriam feito, se o tivessem podido. -
A distância, o preço elevado da viagem, a ausência prolongada 
impediram a muitos dos que o teriam desejado, de participar 
dêste Congresso. 

Todavia, fizestes o máximo para facilitar as adesões: 
li. escolha de um hotel explêndido e próprio para serem 

realizadas reuniões e alojar os congressistas ... 
A determinação de um plano de estada relativamente 

módico, se comparado ao luxo e abundância das vantagens 
proporcionadas, que eliminam dos congressistas todos os cui
dados materiais. 

As instalacões das salas das sessões e de trabalho. 
A feliz distribuição dos dias e horas de trabalho e ... a 

tempo livre oferecido aos viajantes. 
O atrativo dessa Exposição de Livros e Docum~ntos No

tariais que tivestes a iniciativa louvável de organizar. 
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Tudo isso, representa um esfôrço feliz da Comissão Or
ganizadora, que merece um louvor e um agradecimento que 
nós lhe tributamos largamente. 

Porém, seria exagêro pretender que o sucesso de afluência 
conseguida pelo Congresso do Rio de Janeiro seja devido intei
ramente ao trabalho admirável da Comissão Organizadora. 

Não me julgueis com severidade por dizê-lo, Srs. membros 
da Comissão: Se por acaso podeis sentir-vos diminuídos em 
vossa função de organizadores - e sabe Deus qU2 a homenagem 
que acabo de vos prestar é sincera e mere~ida - não deixareis 
de vos sentir exaltados em vossa personalidade de brasileiros. 

O que nos atraiu a vós, brasileü'os, é o Brasil. 
O Erasil! Esse continente dentro de um continente, que 

além do Equador, ao Norte, até além do Trópico, ao Sul, e do 
Atlântico à Cordilheira, estende suas terras vermelhas e sua 
floresta verde, seus afluentes, a grande selva profunda e 
virgem, o Brasil dos seringueiros e dos cangaceiros, o Brasil 
com o qual as crianças dos velhos países da Europa sonham 
na idade em que se acredita na aventura! 

E não somos nós todos, a êsse respeito... velhas cri
anças? 

O Brasil também âas grandes cidaàes da costa oriental: 
Rio de Janeiro, o Corcovado, o Pão de Açúcar, a baía de 
Guanabara (onde uma pequena ilha ainda conserva o nome 
de um meu compatriota, Villegagnon, que aqui desembarccu 
há quatro séculos), São Paulo e o Serpentário do Butantal1; 
Santos, a capital do café; Bahia, das cem igrejas; Ouro Preto, 
a pérola das cidades coloniais; Rejo Horizonte, a capital crhda 
pelo homem ... e tantas outras cidades curiosas ou magnífic:::.s . 

Mas o Brasil, não é só êsse Brasil pitoresco contido nos 
livros de exploração. 

O Brasil, é também o país dessas metrópoles m!.mdia~s 
que erguem suas construções de vinte andal'es à beira do 
Flamengo e de Copacabana e do coração fremente das ruas de 
São Paulc. J!.:ste país onde em ~adá cidade, diàl'iamente, é 
erguido um edifício, um hectare de terra insalubre é tornado 
habitável, uma vitó;:'ia é ganha pg,ra a civilização contra o 
ciima, contra a natureza hostil. Este país or!de se constroem 
casafl, uDÍnas, barragens, centrais elétricas, segundo a m ais 
moderna técnica, onde o avião é de uso tão familiar como a 
pequ.ena estrada de ferro de bterêsse local na Eur oilH. 
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o Brasil é isto também: uma grande nação moderna que 
se equipa, se industrializa e, a passos largos, sobrepuja em 
suas realizações atuais os nossos lentos progressos de países 
do Velho Mundo. 

Mais, talvez, que as pepitas do Eldorado e as florestas 
de pau-brasil, isso nos fascina, a nós, velha gente dos "velhos 
países". 

É esta, de fato, uma linda expressão da qual se servem 
os nossos amigos canadenses. Os "velhos países"! Aquê1es 
de onde vieram antigamente os nossos antepassados. Mas, 
também, (o dito é usado com afetuosa indulgência, que se 
tem pelos caprichos, manias e hábitos um pouco fora de uso 
dos anciãos) os países onde conservam ainda hábitos arcaicos 
e métodos uitrapassados, mas que são amados por isso mesmo, 
pois que representam a tradição. .. E quanta grandeza nos 
fastos da tradição, e que sustentáculo, que encoraj'amento 
para as obras do futuro! 

Se nossos sentimentos, ao virmos da Europa até vós, 
são essa curiosidade de viajante e êsse desejo de desfrutar os 
esplendores e os ensinamentos da vossa vitalidade nacional, 
imagino Que os vossos sentimentos a respeito das pessoas dos 
velhos países, trazem, por sua vez, essa reverência pelo nosso 
passado e essa certeza que, de uma permuta entre nós, nem 
um nem outro t~rão nada a perder. 

Estejai seguros, Srs. notários brasileiros, que os hóspedes 
de um congresso no Brasil, trarão de volta, por sua vez, mais 
instruções do que as que terão trazido e deixado atrás de si. 

O estudo feito por um dentre vós dos temas do Con
gresso, é a prova disso. 

Os temas são três e obedecem a uma tríplice intenção. 
Um dêles (é o segundo na ordem do temário, se falo 

dêle em primeiro lugar é porque a preocupação qu~ provocou 
a sua escolha, é, de tôdas, a mais frisante) é o seguinte: 

"A adaptação da legislação notadal aos princípios do 
notariado de tipo latino, definidos pelas resoluções dos con
gressos anter iores, em matéria de: 

a) Organização corporativa; 
b) Formação Jurídico-profissional; 
c) Competência funcional. 
O objetivo visado, desde que êsse assunto foi escolhido 

quando do Congresso de Paris, foi o de colocar em evidê~cia 
os princípios sôbre os quais estamos todos de acôrdo e que 
desejamos ver prevalecer na legislação de todos os países 
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aderentes à União - e mesmo naqueles que ainda não fazendo 
parte da mesma, poderão nela se integrar mais tarde. 

É esta a nossa profissão de fé, se assim podemos dizer. 
Ainda que o crente se confirme em sua crença através da 
repetição diuturna do Credo, não há mal nenhum em que a 
União (e os membros da União) reafirmem periodicamente 
os seus dogmas. 

O primeiro item do temário é a instituição notarial, sua 
posição na sociedade juridicamente organizada. 

Êsse assunto permite e tem permitido aos autores eminen
tes que dêle cuidaram, de extrair da filosofia do Direito e da 
filosofia da Política, idéias aplicáveis especialmente na insti-
tuição notarial. J 

É o notariado uma questão de Direito Público, ainda que 
os notários exerçam sua atividade na esfera do Direito Pri
vado? 

Ou, ao contrário, são êles agentes de instrumentação 
nascidos expontâneamente de uma necessidade de ordem pri
vada e consagrados pelo Poder Público? 

O que prevalece nas suas funções? O caráter de fun
cionário público? Ou aquêle de mandatário escolhido pela 
vontade das partes? 

Em 'que mEdida e até que ponto dependem êles da autori
dade governamental? Em que posição êles se situam perante 
o Poder Judiciário: subordinada ou autônoma, complementar, 
subsidiária ou paralela e equivalente? 

Tôdas essas questões se apresentaram aos autores dos 
sábios trabalhos que teremos oportunidade de examinar e em 
função dos quais o Congresso terá que definir sua doutrina. 

Pode-se formular contra êsse primeiro item do temário 
- e não se deixou de fazê-lo - a objeção de que a União 
Internacional foi de modo constante condescendente e que, 
notadamente a Revista Internacional do N otariado se dedicou 
em demasia aos assuntos de ordem teórica e especulativa. 

O notário é, acima de tudo, um prático do direito. Sua 
aplicação diária se dirige a problemas práticos. O essencial 
do ensinamento das escolas de notariado é a prática notarial. 
E, como disse o grande escrivão francês Moliere, "o homem 
vive de boa sopa e não de bonita linguagem". 

De que vale um médico prático que não se utiliza senão 
de receitas e fórmulas sem compreender o seu sentido pro-
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fundo, ou melhor, o sentido mesmo de sua atividade prática '! 
Imagino um prático que ignora tudo excepto a prática e não 
faz caso senão da prática, semelhante a êsses homens da 
caverna de Platão, que associam uma idéia de realidade àqueles 
que êles vêem esquivar-se, fugitivos e sem corpo, no teto de 
sua estreita prisão. 

O mundo moderno se utiliza da técnica com habilidade 
e eficiência magistrais; êle é, talvez, muito propenso a exaltar 
a técnica às custas da cultura. Técnicos práticos e prati
quistas vão pelo mundo gritando: "Os antigos Muses morre
ram", e erguem o tót.em bárbaro da Técnica tão somente 
sôbre os altares profanados dos deuses da Inteligência. 

Não somos daqueles. Entretanto, sabemos dar às ques
tões práticas aquilo que lhes toca. A escolha do terceiro item 
do nosso temá.rio é uma prova do que afirmamos: 

"Intervenção dos notários: 
a) N os testamentos e sucessões; 
b) Nas sociedades". 
Duas intenções presidiram a escolha dêsse tema. 
Uma delas é, precisamente, a preocupação de ventilar um 

assunto que é praticado constantemente na instrumentação 
profissional dos notários de certos países da União. 

A outra deriva, justamente, da constatação que somente 
em certos países da União - e não em outros - os notários 
participam do regulamento das sucessões testamentárias ou 
.oab intestat" e intervém na constituição, administração, liqui
dação e partilha das sociedades, seja obrigatOriamente, em 

. virtude de uma prescrição legal imperativa, seja facultativa
mente, mas freqüentemente, eis que a sua intervenção é 
considerada como útil, verdadeiramente indispensável à per
feição das operações sociais, no seu próprio interêsse. 

Nisso, manifesta-se essa vontade de evolução da boa dou
trina ou do bom método, êsse espírito de proselitismo para a 
boa causa, que é a própria raiz da criação da União Inter
nacional. 

Nenhum dos notários aqui presentes pode pretender ter 
atingido a perfeição, de estar certo da permanência de seus 
métodos e de não ter jamais necessidade de modificar-se ou 
de progredir. Cada um de nós pode encontrar - e deve 
procurar entre os demais, ensinamentos, exemplos geradores 
de progresso e de melhoria para si próprio. 
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E faz parte do dever daqueles que dispõem de instituições 
mais sólidas, de métodos mais proveitosos, de maior evolução, 
de recursos mais extensos, expor aos outros o benefício ... 

Como é do interêsse daqueles que ainda não conhecem, 
aprender .através dos primeiros quanto êles podem aumentar o 
domínio de sua atividade, seu valor profissional, sua utilidade 
social. .. melhor dizendo, êles próprios e melhor servir a 
sociedade e a naçã.o. 

Três temas, três florões à coroa da União Internacional: 
Uma soma de princípios do Direito Notarial e da Legis

lação notarial; 
A exaltação da função profissional no quadro jurídico e 

no meio social; 
Enfim, a assistência dos interêsses materiais e morais 

dos notários pessoalmente. 
Foi êsse o programa de ontem da União; será o programa 

de amanhã e o programa de sempre. 
Às vêzes, é difícil manter o equilíbrio entre a serventia 

coletiva e o interêsse individual. Mas, para nós, notários, 
talvez menos que para os outros, pois que em nossa profissão 
isso é um dogma que não admite heresias: em nossa casa e 
por nós próprios, a honra prevaJece sôbre o proveito. 

É necessário uma grande fé e muito desinterêsse para 
colaborar na obra internaci0nal sem dela retirar nenhuma 
vantagem pessoal imediata. Não obstante, durante muitos 
anos ainda, é a essa fé, a êsse desinterêsseque se torna pre
ciso apelar a fim manter o futuro da União, garantido por 
oito anos de existência, mas sujeita ainda a essas doenças de 
crescimento de que sofrem as instituições como os sêres. 

Uma árvore jovem cresce, é vigorosa e promete flores 
e frutos. Em seguida, de súbito, um vento de sêca a ataca 
e ela se definha. 

O vento de sêca que ameaça as instituições humanas é 
o desânimo, o afrouxamento das boas-vontades, a ausência de 
esfôrço. 

A nossa União é uma criação constante. Dois congréssos 
sucessivos após aquêle de seu nascimento, manifestam a sua 
vitalidade. 

Êsses congréssos periódicos são necessários não somente 
pelas informações e aperfeiçoamentos que êles trazem, mas 
também, sobretudo, talvez pela comunhão que êles possibilitam 
aos partidários de uma mesma fé. 
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Eis-nos reunidos no IV Congresso. Façamo-lo - vós o 
desejais? - à imagem da cidade da qual· êle traz o nome e 
da nação que nos abriga. 

Quando o viaJante chega no Rio de Janeiro pelos ares e 
vê desenvolver-se ante seus olhos maravilhados a mais bela 
baía do mundo, engastada na cintura de colinas que a circun
dam, êle vê, ao mesmo tempo, os picos elevados e o denso 
arvoredo de uma planície que não se situa fora da cidade, que 
cercam a cidade (mas não é fora da cidade que êles a inva
dem?) e as construções audaciosas que circundam a praia e 
as avenidas principais. E a gente se pergunta o que prevalece 
em uma natureza exuberante e rebelde submetida aos empreen
dimentos humanos, decididos, obstinados, mais numerosos, 
mais perfeitos cada dia que passa. 

E se o olhar pudesse abraçar na mesma visão êste Brasil 
imenso - mas isso se consegue através do pensamento, lendo 
as descrições dos viajantes, consultando as memórias e as 
estatisticas - experimentar-se-ia a mesma complexidade de 
impressões entre as quais a que evoca uma natureza próxima 
dos primeiros dias de sua criação, e uma sociedade diBtinta, 
resolutamente moderna e à frente do requinte e do progresso. 

Que a obra dêsb congresso una da mesma maneira as 
riquezas da tradição notarial secular e as realizações de um 
modernismo ousado, porém refletido! 

Não abandonemos nada daquilo que seja ainda válido 
- das lições do passado, mas não nos esqueçamos que se o 
espírito e o coração humano permanecem semelhantes ao 
próprio homem, no decorrer dos séculos os meios de ação e de 
expressão se transformam. 

São êsses os cuidados que submeto à vossa reflexão e 
ao vosso zêlo, senhores, na hora de se iniciar em terra bra
sileira, entre um notariado inovador e na atmosfera de um 
acolhimento comovedor, o IV Congresso Internacional da 
União Internacional do Notariado Latino. (Pallnas prolon
gadas) . 

Por fim, levantou-se o Exmo. Sr. Dr. Nereu Ramos que 
pronunciou o seguinte e expressivo discurso, pela autoridade 
que dele emana: 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR S. EXA. O SR. DR. NE
REU RAMOS, DD. MINISTRO DE ESTADO DE JUSTIÇA 
E NEGOCIOS DO INTERIOR, NA SESSÃO SOLENE DE 
INSTALAÇÃO DO IV CONGRESSO DA UNIÃO INTERNA
CIONAL DO NOTARIADO LATINO, EM 22 DE AGôSTO 

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 N otariado La
tino; 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, hoj e, aqui, 
os notários de várias nações, dominados do pensamento cons
trutivo da elevação cultural da classe, da divulgação e estudo 
comparativo das normas que, especiaimente no mundo latino, 
regulam e disciplinam a função pública exercida. 

Os objetivos orientadores de vossa ação haviam de merecer, 
como efetivamente merecem, as simpâtias 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 Italiana, 
na solenidade do dia internacional do Notariado Latino, disse, 
com justeza irrecusável, que "o notário representa no seu 
exercicio profissional o ponto de união do público com o privado, 
da vontade coletiva, do ordenamento jurídico com a vontade 
do agente, dos interêsses com os direitos na vida social". 

"Além dI.'. posição formal que o notário assume, de me
diador entre o público e o privado, é êle também o cons21heiro 
equilibrado e responsável das partes na formação e expressão 
de sua vontade jurídica". 

Demais disso, cumpre não esquecer, antes rEssaltar, que 
os cartórios guardam, conservam e perpetuam a história e 
costumes dos povos. 

As teses sôbre as quais devem versar os vossos trabalhos, 
dizem bem da importância dêste conclave para cuj'a solene 
instalação me destes a honra de expressivo convite. São teses 
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que, tôdas elas, servem de evidencia o relêvo 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 brasi
leiro a organização avançada de outros povos. Merece, por
tanto, 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 relêvo que reclama 
a sua finalidade juridica e social. (Palmas) 

E assim, de uma fórma brilhante e solene foi instalado 
oficialmente o IV Congrésso Internacional do N otariado Latino, 
que se realisou entre 21 e 31 de Agosto de 1956, nas magni
ficas dependencias do belissimo Hotel Quitandinha, em Pe
trópolis e ao qual compareceram dezesséte 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; França, Me. Henri Maigret; Guatemala, 
Dr. Carlos E. Peralta Mendez; Holanda, Mr. Willen Groen 
ltalia, Dr. Silvio Mandelli; México, Dr. Guillermo Haro y 
Cueto; Paraguai, Dr. Vicente Gadea; Porto Rico, Dr. Félix 
Ochotéco Junior; Portugal, Dr. Fernando Tavares de Car
valho; São Marino, Dr. Alessandro Guasti; Suiça, Dr. Albert 
Brauen; Uruguai, Dr. Adhemár H. Carámbula. - Póde-se 
afirmar conscientemente que este Congrésso esteve perfeita
mente á altura dos demais anteriorment~ realisados, em Paris 
em 1954, em Madrid em 1950 e em Buenos Aires em 1948. 
Concomitantemente com os trabalhos das reuniões das co
missões e das sessões plenárias, foi desenvolvido tambem um 
interessante programa social, com um concorrido coquetel de 
confraternisação em Quitandinha, elegantes recepções nas em
baixadas da França e da ltalia, baile da gala em Quitandinha, 
almoço ás Delegações no Hotel Miramar, em Copacabana e 
no Club Hipico da Gávea, corridas no Jockey Club Brasileiro 
e um grande banquete de encerramento e despedida em Qui
tandinha, além das clássicas visitas às autridades. 

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 vêz deixou de com
parecer a um Congrésso Notarial devido ao seu delicado estado 
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de saúde. - Em sq;;m<1a foi prestada uma homenagem ao 
Doutor Don Carlos A. Petrarchi, que ha oito anos vem diri
gindo com notavel eficiencia, brilho e regularidade, a mag
Bifica Revista Internacional do Nctariado Latino. 

TEMARIO 

o temário aprovado na reunião de Pari.s e tomado em 
consideração e c.iscutido no I V Congrésso roi o s3guir.te: 
I - A instituição notarial, sua posição na sociedade juridica
mente organisada. II - Adaptação da legislação notarial 
aos principios do notariado latino, definiàos pelas resoluções 
dos congréssos anteriores: a) organisação corporativa; b) 
formação juridica e p~ofissional; c) competencia funcional. 
IH - Intervenção dos nctários: a) nos testamentos e su
cessões; b) nas sociedades. 

Resoluções 
Foram as seguintes as CO!I}c!USÕêS das comissões asses

~oras aprovadas pelo Congrésso: 

A instituição notMia"l; SIlva posição na sociedade jUTi
dicai'lnonte organisada 

Depois de ampla t"róca de idéias chegou-se às seguintes 
conclusões: 

1 - O notário )atino, encarregado de aplicar a lei nos 
eontrátos que autentica é um orier.tador desta lei para as 
partes; alem disto, diante da obscuridade, contradições ou 
Llesmo omissões da lei, cumpre-lhe esclarece-la e interpretá-la. 
A pratica notari:JJ é, por conseguinte, uma fonte de direito 
complementar á obra do legislador. 

2 _. - O notá!"io latino desempel~ha um papel essencial de 
~cnciliador e de árbitro entre as partes, papel esb Que lhe 
advem de sua jurisdição voluntária. 

3 - O notário latino dá á ld uma fórma viva cuja 
expressão corresponde :quer a vontade do legislado!' quer a 
vont8.de das parte.s e o notá-rio deve saber se adaptar tanto 
aos casos partic ares como ás situações criadas pela evolução 
economica e social do país onde ele exerce a st~a função. 

4 - A estabilidade do notário latino, enquanto não a 
tiver desmerecido, é um fator constante de permanen~ia e 
de paz. 
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5 - Finalmente, por exercer uma função pública em GUJ 

é obrigado a prestar seus serviços quando lhes seJam exigidos, 
o notário latino confére aos átos que recebe bem como aos 
fátos, relatados nêsses átos, uma fôrça, um poder que provêm 
do "impérium" do qual ele é investido. Daí provêm a segu
rança das partes e, por conseguinte, tambem a tranquilidade 
social. 

Devido ás caraderisticas acima definidas da instituição 
notarial, o Congrésso propõe a seguinte vóto: 

1 - Que não sómente pela formação profissional que o 
notário recebe, mas tambem pelos conhecimentos dé legisiação, 
jurisprudencia e doutrina G:ue, dia a dia, durante o exerci cio 
de sua profissão vai acumulando, o notário deve estar ao 
corrente da evolução juridica que se processa em seu redór, 
de maneira a· poder refletir constantemente em seus átos o 
"status" de direito em cada etápa de seu desenvolvimento. 

2 - Que, tendo em vista o eminente papel social do 
notário latino, a organisação profissional do notariado em 
cada um dos paists da União seja tal que permita a todos o 
facil e livre acésso aos serviços do notário. 

3 - Que, em toda parte, a matéria notarial fique reser
vada integralmente ao notariado, ao abrigo de tudo quanto 
póssa limitar o seu alcance. 

Adaptação da legislação notarial aos princtpws do 
notariado latino definidos pelos Congréssos anteriores 

a) Organisação corporativa. 
Reafirma este Congrésso o deseja Ja exprésso de que o 

govêrno, a disciplina e a assistência social dos notários este
jam regulados e controlados pelos col2gios e corporações no
tariais com a máxima autonomia. 

b) Formação j uridico-profissional. 
Reitéra o IV Congrésso Internacional que o notário deve 

capacitar-se técnicamente para o desempenho de sua fU:i1ção, 
mediante estudos universitários que abranJam a- totalidade 
das disci.plinas jurídicas, sem prejuízo da especialização 
necessária e obrigatória para tudo quanto seja de aplicação 
ao exercicio da profissão. 

c) Competência funcional. 
Particularmente, insiste este Congrésso n~ aspiração de 

que todos os átos de jurisdição voluntária, no sentido dado a 
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éssa expressão pelos paises de lingua espanh6la, sejam atri
buidos exclusivamente á competência notarial. 

Recomendação. 
O IV Congrésso recomenda aos paises aderentes da União: 
a) Que se ad6tem, o mais breve possivel, pelos meios 

ao seu alcance nas legislações dos respetivos paises, os Pt:in
cipios estabelecidos pelos Congréssos anteriores e pelo pre
sente; 

b) Que, por intermédio do Escritório Notarial Perma
nente de Intercâmbio Internacional (.o. N . P . I.) e da "Revista 
Internacional do N otariado ", publiquem-se e difundam-se todas 
as decisões anteriores para informação de todos os paises da 
União, como tambemque estes, ao término de seis mêses 
antes de cada Congrésso estabelecidos pelos estatutos, façam 
chegar á "Revista Internacional" todos os estudos, trabalhos 
e proposições que se relacionem com o desenvolvimento do 
notariado em sua jurisdição; 

c) Devem reiterar os postulados a resolução sôbre a 
inamovibilidade e a independencia do notário no desempenho 
de suas funções em especial a resolução do Congrésso de. 
Madrid, o qual manifestou: "Que se requer uma especial 
vocação profissional e uma real independencia, incompativel 
com as nomeações a prazo e com a submissão ao arbitrio 
governamental. 

Intervengão do notariado latino nos testamentos e 
sucessões 

Tendo em vista os trabalhos apresentados e considerando 
as diferenças existentes nos paises da União no que diz 
respeito ás formalidades do testamento e ás transmissões 
sucessórias: 

1 - Afirma que a assistencia do notário, na redação 
do testamento, constitue elemento fundamental para assegurar 
a livre manifestação de sua vontade e o exáto conhecimento 
e aplicação da lei nas disposições e eliminando, na medida 
do possivel, os motivos de controversias entre terceiros. 

2 - Formúla o desejo que as legislações dos paises da 
União consigam a unificação das fórmas de testamentos. 

3 - Declara que a constatação da transmissão de bens 
"causa-mortis" é uma função especifica do notário. Conse
quentemente, emite o v6to de que as sucessões devem ocorrer 
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ante o notário, O qual terá plena intervenção nas mesmas até 
sua liquidação definitiva. Nos casos em que, para resolver 
controvérsias, recorram os interessados á autoridade judicial, 
esta, ap6s a decisão, devolverá o assunto ao notário, para 
completar as demais fases da transmissão. 

4 - Aspira a extensão, a todos os paises da União, de um 
registro dos átos da última vontade que assegure, ao mesmo 
tempo, o segredo e a certeza da existencia deles. 

5 - Recomenda tambem a organisação de um registro 
internacional de átos de última vontade. 

Intervenção do notário latino nas sociedades 

Tendo tomado conhecimento da naturesa juridica das 
sociedades nos paises de direito latino e dos diferentes regimes 
em vigôr relativos á intervenção dos notários na vida das 
sociedades comerciais, e após ter reconhecido: 

a) Que a intervenção do notário na constituição e re
dação dos estatutos constitúe uma das garantias mais im
portantes, seja para os associados, seja para terceiros; 

b) que a importancia desta intervenção varia de país 
a país, mas que nas legislações mais evolui das tal intervenção 
tende a se tornar cada vez mais importante; 

c) Que esta tendencia é plenamente justificada pela 
necessidade da proteção á economia pública, como é provado 
pela fáto de, em certos países, os legisladores têrem feito 
apêlos ao notariado várias vezes e em seguida á crises finan
ceiras; 

Afirma que: S6mente a intervenção do notário é capaz 
de assegurar a todos os contrátos de sociedades a perfeição 
juridica indispensável ao bom funcionamento da sociedade; 

E emite o v6to que: 
Em todos os países filiados á União Internacional do 

Notariado Latino, as legislações reconhecem a necessidade da 
f6rma notarial para a constituição e a modificação de todos 
os átos de sociedades, afim de lhes assegurar a perfeição 
juridica indispensável ao bom funcionamento da sociedade; 
outrossim, opina que, para todos os efeitos, deve ser reservada 
ao notário a exclusividade da constituição e modificação de 
todas as sociedades nas quais a responsabilidade dos associados 
seja limitada em relação a terceiros. 
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No transcurso das sessões do ·Congrésso foram conside
radas e aprovadas varias resoluções de grande importancia 
para o desenvolvimento e evolução j'uridica da atividade no
tarial no mundo latino, para a intensificação e regularisação 
das relações notariais e consultas internacionais e para· a 
aperfeiçoamento dos organismos da União Internacional, cuja 
simples enunciação dá idéia de seu valôr e das consequencias 
favoraveis que resultarão de sua aplicação: criação de um 
código internacional de legislação notarial; organisação em 
cada país de comissões de notários para trocar consultas inter
nacionais; estimulo para a organização de congréssos nacio
nais com participação internacional; refórma do estat~tto e 
regulamento da União Internacional do Notariado Latino e 
financiamento da mesma. 

TEMÁRIO DO V CONGRÉSSO EM ROMA - 1958. 

o Congrésso fixou a cidade de Roma para sé de do V 
Congrésso em 1958 e Montreal, no Canadá, para séde do VI 
Congrésso em 1960, devendo pois instalar-se na histórica e 
bélissima capital italiana, em dois de Outubro próximo, o 
V Congrésso Internacional do Notariado Latino, cujo temário 
é o seguinte: 

1 - O segrêdo profissional do Notário e de seus auxi
liares. 

2 - Adaptação dos metodos e procéssos técnicos mo
dernos á atividade profissional do Notário, especialmente no 
que se refére: 

a) identificação dos comparecentes aos átos notariais; 
b) constatação autentica das declarações de vontade e 

de fátos; 
c) fórma gráfica para a lavratura e reprodução dos 

átos notariais. 

Conselho Permanente 

Na ultima sessão plenária foi eleito o Conselho Per
manente da União Internacional do Notariado Latino para o 
periodo de 1956/1958, organismo que ficou assim constituido: 
Presidente - Dl'. Rafael Núnez Lagos (Espanha). Vice
Presidente - Me. Renê Dechamps (Bélgica). Vice-Presi
dente - Esc. Alberto H. Wuille-Bille (Argentina). Vice-
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Presidente - Dr. Silvio Mandelíi (!talia). Vice-Pl"esidente 
- Dr. Félix Ochotéco (h) - (Podo-Rico). - Secretário 
- Dr. Enrique Giménez Arnau (Espana). Secretário-
Dl". Carlos E. Peralta Méndez (Guatemála). - Te~oureh'o 

- Dl'. Albert Brauen (Suissa). 

Sessão sclene de encerramento 

Realisou-se no Hotel Quitandinha, em 31 de Agôsto, 3-

S83,são solr:ne de encerramento do Congl'~SS(), C0111 a preseEça 
de todas as Delegações e numerósos notários dos diversos 
Estados do Brasil, tendo sido proferidos brilhantes discursos 
pelo Dr. Fernando de Azevedo Milanez, Presidente da Co
missão Organisi:'.dora, Dl'. Silvio Ma!~d ,lli, Presidente da Dele
gação Italiana, Dr. Rafael Nunes Lago, novo Presidente da 
União Internacional do N"otariado Latino e Me. Remi Maigret, 
Presidente do Congrésso. 

E'(~Z)osiçio do Livro Nota1ial 

Como llÓb curi6sa do Co!"!grésso, foi inauguraC\;1 uma 
interessantissima exposição do Livre Notarial, com e'ev"ada 
e variada quantidade de livros, documentos e escrituras ori
ginais muito antigos, alem de Ou'c:'os elementos relativos ao 
exercicio da função notarial :10S diversos paisBs aderidos, 
assim como alg'umas péças da caracteristica indumentária dos 
re:;r~itáveis not3.rios de outróra, inclusive dois Elegante::; e 
vistósos fardões típicos do notário francez do sécu:ro XVIlI. 

Banquete de despedida 

o banquete com <iue tradicionalmel":!te se encértam os ntos 
oficiais dos Congréssos Internacionais, foi l"2alisado cem toda 
a solenidade no bélissimo salão de féstas do Hotel Quitan
dinha, decorado com fino gôsto e originalidade com frutas e 
plantas tropicais, em um ambiente da mais fraternal cordiali
dade e simpatia, de envolta com numeros de canto e música, 
o que lhe emprestou ainda um cunho de afetuósa conf!'Hternl
sação e elevada espiritualidade. Fizéram uso da palavra para 
as saudações do estilo os seguintes Delegados: Alberto H. 
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Wuelle-Bille, Lucas Bravo Jofré, Bernard Robineau, Willem 
Janssens. Silvia Betancor Ortiz, Henri Maigret e por ultimo, 
em nome da Comissão Organisadora do IV Congrésso Inter
nacional do Notariado Latino, falou o Dr. Francisco Teixeira 
da Silva Junior, Presidente da Delegação Brasileira ao mesmo 
Congrésso, agradecendo o comparecimento e a cooperação dos 
colégas extrangeiros e dos nacionais para o indiscutivel sucésso 
do referido Congrésso, concitando a todos para o próximo, em 
19,58, na Cidade Etérna. 

* * * 

Não podemos encerrar o rápido relatório deste Congrésso 
sem assinalar de f61'ma positiva a valiósa e insuperavel atuação 
do nosso infatigável companheiro, Dr. Antonio Augusto Firmo 
da Silva, DD. Presidente da Associação dos Serventuários de 
Justiça do Estado de São Paulo e atual Presidente da Federação 
Brasileira de Colégios Notariais, a cuja dedicação e esf6rços 
devemos a brilhante realisação deste Congrésso. A ele pois, 
todos os cumprimentos e a gratidão de toda a classe. 
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Leis e Decretos 

LEI N.o 4.571, DE 3 DE JANEIRO DE 1958 

Introduz modificações na Lei Orgânica d()s
Municípios. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu' 
promulgo a segúinte lei: 

Artigo 1.° - O artigo 1.0 e seus parágrafos, e o artigo 
20 e seu parágrafo único, da Lei n. 1, de 18 de setembro de 
1947 alterados pela Lei n. 2.081, de 27 de dezembro de 1952, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 1.0 - São condições necessárias para que o dis
trito ou subdistrito se constitua em município: 

I - população minima de 4.000 habitantes; 
li - renda local mínima de Cr$ 500.000,00 anuais; 

1I1 - distar, por tôdas as vias de comunicação, entre a 
sua séde e a do municipio a que pertence, mais de 10 quilô
metros, contados dos respetivos pontos centrais. 

§ 1.Q 
- O limite de renda estabelecido no inciso li dêste 

artigo reduzir-se-á para Cr$ 300.000,00 nas seguintes hipó- . 
teses : 

a) quando a sede do distrito ou subdistrito distar da sede 
do município mais de 30 quilômetros por estrada de rodagem · 
estadual ou federal e mais de 20 quilômetros por ferrovia; 

b) quando, havendo apenas uma dessas vias de comuni
cação, a distância entre as duas sedes ultrapassar os limites 
fixados na alínea anterior. 

§ 2.° - O distrito ou subdistrito, cuja sede se localize 
numa faixa de 4 quilômetros contados da linha limítrofe do 
Estado, ou situado a mais de 10 quilômetros da sede do muni
cípio e a ela ligado exclusivamente por estrada municipal ou ' 
caminho vicinal, poderá ser elevado a município desde que 
possua no mínimo 4.000 habitantes e Cr$ 300.000,00 de renda 
local. 
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§ 3.° - Para efeitos dêste artigo apura-se a renda toman
do-se por base a arrecadação no distrito ou subdistrito, no últi
mo exercício encerrado ou a sua receita orçada para o ano 
seguinte, computando~se exclusivamente a renda proveniente 
de impostos e taxas municipais. 

§ 4.° - A restrição constante do inciso III dê3te artigo 
será dispensada no caso de distrito ou subdistrito: 

a) que apresente índices de população e renda superio
res, respectivamente a 8.000 habitantes e Cr~ 1.000.000,00: 

b) que estej a em qualqu~r dos casos do § 2.° dêste artigo. 
§ 5.° - Nenhum subdistrito poderá ser elevado a muni

cípio se não apresentar solução de continuidade entre o seu 
perímetro urbano e o do município a qu~ pertence, salvo: 

a) se possuir população superior a 50.000 habitantes e 
renda não inferior a Cr~ 50.000.000,00; 

b) si se localizar em território com a área mínima de 2{) 
quilômetros quadrados, separada por divisas naturais, pontes 
ou estr::J_das de ferro. 

§ 6.° - Sempre que o distrito ou subdistrito possuir mais 
de uma povoação a sede do município a que der origem seI'ú 
fixada na de população e renda maiores . . 

Artigo 20 - Qualquer território que tenha mais de 1.000 
moradores poderá ser anexado a município vizinho, já exis
tente ou a se criar na mesma lei quinquenal desde que pelo 
menos 50 ~leitores o requeiram observado o disposto nos arts. 
5.°, 6.°, 7.°, 8.° e 9.° da presente lei. 

Parágrafo único - A incorporação de que trata êste arti
go dependerá de aprovação por lei do município incorporador, 
dispensada esta exigência quando se tratar de município a ser 
·criado simultâneamente na mesma lei quinquena]". 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 3 de 

janeiro de 1958. 
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JÂNIO QUADROS 

A ntonio de Queiroz Filho 
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Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 4 de janeiro de 1958. 

CaTlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral. 

D. O. 5/1158. 

LEI N. 4.595, DE 3 DE JANEIRO DE 1958 

Dispõe sôb'l'e isenção de imlJÔsto de transmissão 
de propriedade imobiliária "inter vivos", aos milita-
1'es, nas condições que eS1Jecifica. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Ficam isentas, uma única vez, do pagamento 
ue impôsto de transmissão de propriedade imobiliária "inter 
vivos" as aquisições de imóveis para residência própria feitas 
peles militares que prestaram serviço na zona de guerra defi
n ida pelo Decreto federal n. 10.490-A de 25 de setembro de 
1942 e estejam amparados pela Lei federal n. 1156 de 12 de 
j ulho de 1950. 

Artigo 2.° - Para gozar dos favores desta lei deverão os 
interessadcs apresentar certidão ou fotocópia devidamente 
autenticada, de que em seus assentamentos está averba.da a 
prestação do serviço de que trata o artigo anterior, 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 3 de ja
neiro de 1958. 

JÃNIO QUADROS 

Carlos Alberto Carvalho Pinto 
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Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 4 de janeiro de 1958. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor geral. 

D. O. 5/1158. 

LEI N. 4.633, DE 14 DE JANEIRO DE 1958 

Dá nova redação ao artigo 5.°, do Decreto-lei 
n. 12.520, de 22 de janeiro de 1942. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro
mulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Passa a ter a seguinte redação o artigo 5.°. 
do Decreto-lei n. 12.520, de 22 de janeiro de 1942: 

"Artigo 5.° - Em caso de vaga, até o provi
mento e posse do serventuário vitalicio, será desig
nado para responder pelo expediente do respectivo 
oficio o Oficial Maior e, na falta dêste, ° escrevente 
mais graduado. 

Parágrafo único - A designação será feita me
diante Portaria expedida pelo Juiz Corregedor do 
Cartório, que solicitará, incontinenti, à Secretaria 
da Justiça, a homologação dêsse seu ato pelo Chefe 
do Poder Executivo". 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 14 de ja

neiro de 1958. 
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JÂNIO QUADROS 
Antônio de Queiroz Filho 
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Publicada na Diretoria G€ral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 15 de janeiro de 1958. 

Carlos de Albuquerque Seitfartk 
Diretor Geral. 

D. O. 16/1/58. 

LEI N. 4.639, DE 14 DE JANEIRO DE 1958 

Dispõe sôbre o pagamento, em prestações, do 
impôsto sôbre transmissão de propriedade imobiliá
ria "inter-vivos", nas aquisições de im·óveis teitM 
por entidades sindicais e associações profissionais. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro
mulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - As entidades sindicais e associações pro
fissionais, devidamente registradas no Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, poderão, nas aquisições de imóveis des
tinados à sua sede ou seus serviços, efetuar o pagamento do 
impôsto sôbre transmissão de propriedade imobiliária "inter
vivos" em prestações mensais, até o máximo de 12 (doze). 

§ 1.0 - O favor previsto neste artigo será concedido pelo 
Diretor da Diretoria de Impostos e Taxas sôbre a Riqueza 
Imobiliária, na Capital, e pelos Delegados Regionais de Fazen
da, no Interior, mediante requerimento das entidades ou asso
ciações interessadas, instruido com a prova de seu registro, 
no orgão competente. 

§ 2.° - A primeira prestação será paga quando da lavra
tura da escritura de aquisição do imóvel e as demais, sucessi
vamente, nos 30 (trinta) dias seguintes à data do pagamento 
da anterior. 

Artigo 2.° - A falta de pagamento de qualquer prestação 
no prazo fixado acarretará a exigência do restante do impôsto, 
acrescido da multa de 20% (vinte por cento). 

Artigo 3.° - O Poder Executivo, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data da publicação da presente lei, 
expedirá regulamento para a sua execução. 
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Artigo 4.& - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 5.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 14 de 

janeiro de 1958. 

JÂNIO QUADROS ' 

Carlos Alberto Car'valho Pinto 

Publicada na Diretoria Gend da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 15 de janeiro de 1958. 

f 
Ca1'los de Albuquel"que Seiffartlt 
Diretor Geral. 

D. O. 16/1/58. 

LEI N. 4.649, DE 16 DE JANEIRO DE 1958 

Dispõe sôbre concessão de licença à fun.cioná1·ia. 
gestante. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - A funcionária pública gestante será conce
dida, mediante inspeção médica, licen'Ça de 120 (cento e vinte) 
dias com vencimentos integrais. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo estende-se, nas 
mesmas condições, às servidoras extranumerárias (mensalistas, 
diaristas, contratadas e taI"efeiras), às ocupantes interinas de 
cargos públicos e às servidoras das autarquias e dos serviços 
indústriais do Estado. 

Artigo 2.° - Salvo prescrição médica em contrário a licen
ça será conc~dida a partir do início do oitavo mês de gestação. 

Artigo 3.° - Vetado. 
Artigo 4.° - As despesas com a execução desta lei corre

rão à conta de verbas próprias do orçamento. 
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· Artigo 5.0 - Revogam-se as disposiçõss em contrário. 
Palácio do Govê:rno do Estado de São Paulo, aos 16 de ja

neiro de 1958. 

JÂNIO QUADROS 
Francisco Carlos de Castro Neves 

!lublicada nr. Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 16 de janeiro de 1958. 

Co./dos de Albuquerque Seiffart 
Diretor Geral. 

D. O. 17/1/58. 

DECRETO N. 30.894, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1958 

Regulamenta a Lei n. 4.639, de 14 de janeiro 
de 1958. 

JANIO QUADROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - As entidades sindicais e as associações pro

fissionais que pi""etenderem gozar do favor concedida pela Lei 
n. 4.639, de 14 de janeiro de 1958, deverão requerer ao Diretor 
da Diretoria de Impostos e Taxas sôbre a Riqueza Imobiliária, 
na Capital, e aos Delegados Regionais de Fazenda, no Interior, 
declarando o preço pelo qual vai ser adquirido o imóvel e jun
tando prova de seus respectivos registros no Ministério do Tra
balho, Indústria e Comércio. 

Artigo 2. 0 - Déntro do prazo máximo de 30 dias, conta
dos da data da entrada do requerimento, o Fisco procederá à 
avaliação do imóvel, por cujo valor, assim apurado, será efe
tuado o parcelamento. 

Artigo 3.0 - O despacho que conceder o parcelamento terá 
validade por 180 dias, contados da data da respectiva notifica
ção ao contribuinte. 
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Artigo 4.° - Por ocasião da lavratura da escritura de aqui-
sição do imóvel, será expedida a guia a que se refere o artigo 

·43, do Livro IV, do C. I. T. (Decreto n. 22022, de 31 de janeiro 
de 1953) para pagamento da primeira parcela, no verso da qual 

. deverá ser anotado pela fiscalização: 

a) o número do processo em que foi concedido o parce
lamento; 

b) o valor total atribuido pelo Fisco ao Imóvel e o mon
tante do impôsto; 

c) o número de prestações em que se dividir o pagamento, 
o valor de cada uma delas e seus respectivos venci
mentos. 

Artigo 5.° - As guias para pagamento das parcelas sub
. sequentes serão fornecidas, mediante solicitação verbal dos con
tribuintes, pela repartição fiscal. 

Artigo 6.° - A falta de pagamento de qualquer das pres
tações, acarretará o vencimento das demais, e o saldo devido 
será exigido, imediatamente e por inteiro, acrescido da multa 
de 201"0 (vinte por cento). 

Artigo 7.° - ftste decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 8.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, 13 de feve

reiro de 1958. 

JÁNIO QUADROS 
Carlos Alberto Carvalho Pinto 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria do Estado, dos 
Negócios do Govêrno, aos 13 de fevereiro de 1958. 
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Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral. 

D. O. 14/2/58. 
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Provimentos 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

SERVIÇO DE FOTOCOPIA NOS CARTORIOS JUDICIAIS 

Criando o serviço de fotocopia para os cartorios judiciais, 
o Desembargador lVIarcelino Gonzaga presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, baixou a seguinte portaria: 

"O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, desembargador João lVIarcelino Gonzaga, usando de suas 
atribuições determina: 

I - Fica a Secretaria do Tribunal autorizada a extraIr 
fotocopias para os cartórios judiciais da capital. 

11 - Os escrivães enviarão as peças a serem copiadas á 
seção encarregada do serviço. 

§ 1.0 - Poderá tambem o advogado, assinando carga, 
quando se tratar de autos civeis ou criminais findos, retirar 
(i processo do cartório para encomendar a fotocopia na seção. 
Tratando-se de processo civel em andamento, á faculdade só 
será concedida aos advogados da causa. 

§ 2.0 
- No caso do paragrafo anterior, a carga será assi

nada em talão destacavel, para que o funcionario da seção de 
fotocópias, ao devolver os autos ao cartório, possa recolher esse 
talão, que será devolvido ao interessado pela 6.a Recebedoria, 
juntamente com a fotocopia. 

111 - Ao ser encomendada a fotocopia pelo advogado, 
ser-Ihe-á entregue um tafão numerado destinado a, facilitar a 
procura do documento na 6. á Recebedoria. 

IV - Extraida a fotocopia a seção anotará nela que o 
serviço foi executado em aparelho proprio da Secretaria e mar
ginará os emolumentos, acrescidos da sobretaxa correspondente 
ao material empregado. 

V - Em seguida serão os autos devolvidos ao cartorio de 
origem devendo o funcionário da seção recolher o talão de 
carga, que será anexado á fotocopia, entregando ambos me-
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d.iante carga no funcionaria da secretaria destacado junto á 
6.a Recebedoria. 

VI - Procurado o documento, o referido funcionaria pas
&a-Io-á ao guichê de arr€cadação onde, depois de pagas as custas 
e sobretaxas margeadas, será entregue ao interessado. 

VII - As fotocopias serão autenticadas pelo chefe da se
ção. 

VIII - A seção de fotocopias registrará a entrada dos 
processos, com a indicação do nome do advogado que encomen
dou o serviço, anotando o numero do negativo da fotocopia 
tirada. 

IX - Deverá tambem a seção anotar no documento foto
copiado o numero negativo arquivado. 

X - Quando se tratar d€ pedido de documento já foto
copiado pela seção bastará a indicação do numero do negativo, 
sendo àesnecessaria a retirada dos autos. Cumpra-se. Tri
bunal de Justiça do Estado de São Paulo, 14 de março de 1958. 
O presidente do Tribunal de Justiça. (a) JOÃO MARCEUNO 
GONZAGA. 

PRESIDÊNCIA 

PROVIMENTO N. LV 

O Cons€lho Superior da Magistratura, 
Considerando a obrigatoriedade do registro de nascimento 

nos termos do Decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 1939, 
com as modificações introduzidas pelo Decreto n. 5.318, de 29-2-
1940; levada €m consideração também, a facilidade que a lei 
n. 765, de 14-7-1949, trouxe aos retardatários no cumprimento 
da determinação legal do registro; 

Considerando que os beneficios decorrentes das facilida
des do registro tardio têm levado pessoas menos escrupulosas, 
de nacionalidade brasileira e até estrangeiros a burlarem a lei 
inscrevendo no registro menores com aumento de idade muitas 
vezes para fins ilícitos; 

88 - nOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUÁRIOS 
DS JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



Considerando ainda que a permissão contida no artigo 1.0 
da Lei n. 765 de admitir o registro, mediante petição "despa
chada pelo Juiz competente e apenas atestada por duas teste
munhas idoneas, na forma e sob as penas da lei", não exclui 
& competência que as normas de organização judiciária con
terem ao Juiz de fiscalizar o cumprimento da lei. 

Recomenda aos Srs. Juizes de Direito que, ao despacharem 
pedidos de abertura de registro de nascimento nos termos da 
lei n. 765, procurem certificar-se, pessoalmente, da idade dos 
registrandos, exigindo, quando fôr caso, a apresentação dos 
mesmos. E de parte, os Srs. oficiais do registro civil deverão 
também agir com a máxima cautela nos casos em questão, le
vando suas dúvidas aos respectivos Corregedores Permanentes, 
para a devida apreciação, na forma da lei. 

Cumpra-se. 

São Paulo, 12 de fevereiro de 1958. 

(a) - J. Marcelino Gonzaga, Presidente. 
Thrasybulo de Albuquerque, Vice-Presidente. 
Vasconcellos Leme, Corregedor Geral da Justiça. 

(14-15) 

D. J. 14/2/58. 

JULGAMENTOS 

Processo n. 85.744 - (G-6752) - E ldorado Paulista -
Agravo de Petição - Agvte.: Edgard Alves de Oliveira. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n. 85.744 da comarca de Eldorado Paulista, em que e 
agravante Edgard Alves de Oliveira e agravado o Oficial do 
Registro de Imóveis da mesma Comarca: 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, por votação 
unânime, negar provimento ao agravo, confirmada assim, por 
seus fundamentos, a decisão recorrida. 
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Posta a questão nos têrmos em que foi colocada, em face 
de dispositivos legais expressos, é evidente que ao Oficial agra
vado não seria mesmo possível fazer a inscrição pretendida 
pelo agravante. 

O art. 22 do Decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937. 
com a redação que lhe foi dada pela lei n.649 de 11 de março 
de 1949, firma, e bem, a impugnação. 

E' verdade que o título do agravante é uma escritura de 
compra e venda, sujeita a transcrição, ao passo que a de Cle
mente Ferreira dos Santos e sua mulher o é de simples com
promisso. 

Mas, estabelecendo o citado art. 22 que os contratos sem 
cláusula de arrependimento, de imóveis dessa espécie, cujo 
preço tenha sido pago no ato de sua constituição, desde que 
inscritos. em qualquer tempo, atribuem aos compromissários 
direito real oponível a terceiros, e lhes confere o direito de adju
dicação, compulsória, nos têrmos do art. 16 da mesma lei e 
do art. 346 do Código de Processo Civil, e nessa linha de consi
derações atendendo à lição de Serpa Lopes de que "identificam
se a inscrição e a transcrição porque na maioria dos casos atuam 
como elementos constitutivos de direito real", é claro que a 
prioridade do registro, no cartório competente, afasta a pre
tensão do agravante. 

Não será assim possível a transcrição almejada, de vez 
que iria colidir frontalmente com a inscrição anterior. 

Nem se diga que, tendo o agravante feito a transcrição 
no cartório da comarca de Cananéa, esse ato é o que deve pre
valecer. 

Aquela transcrição - como transcrição - não tem valor 
porque operada em circunscrição que não é séde dos imóveis 
alienados. 

Influirá, certamente, para positivar a boa fé do agravante, 
a ser aferida em outras oportunidades. 

Aliás, como se vê das certidões oferecidas, já se movi
menta, no Distrito Federal, u'a ação ordinária, objetivando as 
terras em questão, envolvendo o agravante, os compromissários 
vendedores e compradores e terceiros (inicial e contestação, a 
fls. 26 e 29). 

Custas na forma da lei. 
São Paulo, 4 de março de 1958. (aa) J. M. Gonzaga, 

Presidente. 
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Thrasybulo de Albuquerque - Vice-Presidente. 
V usconcelos Leme - Corregedor Geral da Justiça e Rela-

toro 

D. J. 20/2/58. 

ACÓRDÃO 

Não tomaram conhecimenb, unânime. 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de correi'ção par

cial n. 85.081, da comarca de Mirassol, em que é requerente 
Luiz Simei: 

Acórdão, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por unanimidade de votos, não tomar conhecimento do 
pedido, pagas as custas na forma da lei. 

O requerente, desejando fazer doação de bens a seus filhos, 
com reserva de usufruto, requereu ao M. Juiz de Direito da 
comarca a nomeação de um curador especial para assistir uma 
filha menor no recebimento da respectiva escritura. Embora 
o Ministério Público nada opuzesse ao pedido, indeferiu-o o 
M. Juiz por entender que, em se tratando de doação-partilha 
(Cód. Civil, artigo 1776), era necessário que fosse feita em 
processo judicial de partilha, ex-vi do disposto no art. 1774 do 
citado Código, por ser menor um dos donatários. Inconfor
mado, mas não sabendo ao certo qual o recurso que poderia 
interpor, serviu-se o interesado desta correição parcial. 

A correição, entretanto, não pode ser conhecida, por evi
dentemente incabível. O despacho em questão não envolve 
~rro ou abuso causador de inversão tumultuaria dos atos e fór
mulas da ordem legal do processo. O D. Juiz interpretou a 
lei. Poderá ter errado. Mas o êrro, se existe, só mediante re
curso ordinário poderá ser corrigido. 

A sugéstão feita a fls. de se transformar a correição em 
apelação, evidentemente não pode ser atendida. O recurso de 
apelação deve ser interposto perante o Juiz a quo, dentro de 
certo prazo e observadas formalidades imprescindiveis. 

São Paulo, 22 de ,janeiro de 1958. (aa) J. Marcelino Gon
zaga, Presidente e Rélator. 
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ThrasybuIo de Albuquerque, Vice-Presidente. 
Vasconcello3 Leme, Corregedor Geral da Justiça. 
Advogado: Djalma Rubens Lofrano. 

D. O. J. 23/3/68. 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

JULGAMENTO 

Proc. 15.589 - Mogí das Cruzes - Juizo de Direito -
O Dr. Juiz da 2.a Vara da comarca de Mogí das Cruzes, repre
senta a esta Corregedoria, no sentido de ser regulada, po!' 
portaria, a competência dos Juizes que devem despachar os 
pedidos de registro extemporâneo de nascimento, de que cogita 
a lei n. 765. Alega a mesma autoridade que está exigindo dos 
interessados, a fim de evitar os abusos noticiados pela impren
sa, que êles instruam o pedido com certidão de batismo e com 
negativa do cartório do Registro Civil, onde tenha nascido o 
registrando. Finaliza dizendo que, embora Corregedor Perma
nente do Cartório do Registro Civil, não tem meios de manter 
aquelas exigências, uma vez que o Dr. Juiz da l.a Vara dispensa 
aquelas certidões nos casos submetidos a seu despacho, e dai 
a necessidade de o assunto ser objeto de uma portaria. 

Resolvo: 
l.0) Não se trata propriamente de regular compet§ncia, 

matéria que só pode ser objeto de lei, nunca de portarias desta 
Corregedoria. Sendo assim, é claro que nas comarcas onde 
exerçam função dois ou mais Juizes, a autoridade competente 
para apreciar os pedidos de registro extemporâneo é aquela a 
quem a lei atribui tais funções. Entretanto, nas comarcas, em 
que mais de um Juiz exercem jurisdição cumulativa e tal é o 
caso de Mogí das Cruzes (Lei 2.456, de 30 de dezembro de 
1953), é conveniente que a competência para apreciar tais pe
didos seja exclusivamente do Juiz Corregedor Permanente do 
Cartório do Registro Civil (v. distribuição dos Corregedores 
Permanentes pelas comarcas do Estado, publicada no Diário 
Oficial da Justiça, de 30 de dezembro de 1957). E' isso pela 
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razão óbvia de que só o Corregedor Permanente, está em con
dições de orientar e fiscalizar o Oficial do Cartório quanto ao 
cumprimento, não só das disposições expressas na própria lei 
765, como ainda das recomendações contidas no Provimento
n. 2, de 1949, desta mesma Corregedoria. 

2.°) - Recomenda-se ao Dr. Juiz signatário da represen
tação não exigir, em qualquer caso e indiscriminadamente, que 
os interessados juntem negativa de registro anterior ou cer
tidão· de batismo. Outrossim, deverá ter presente a recomen
dação ditada pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura, 
através do Provimento n. LV, publicado no Diário da Justiça 
de 13 de fevereiro de 1958. Afora isso, e sempre no intuito 
10:lVável de coibir abusos - poderá a mesma autoridade valer
se da faculdade conferida pelo art. 55, parágrafo 3.° da lei de 
Registros Públicos (com a nova redação que lhe foi dada pelo 
Decreto 16.146, de 20-7-1944) e recomendar ao Oficial do Car
tório a estrita observância do disposto no artigo 66, parágrafo 
único do mesmo Decreto n. 4.857. São Paulo, 1.0 de abril de 
1958. (a) Sebastião de Vasconcellos Leme. 

D. J. 3/4/58. 

RECONHECIMENTO DE FIRMA 

REPR.ESENTAÇÃO DE TABELIÃES 

Proc. 15.203 - Capital - Tabeliães de Notas da Capital: 
Representam alguns Tabeliães de Notas desta Capital a esta 
Corregedoria, quanto à possibilidade de ser simplificado o ser
viço de reconhecimento de firmas, na parte em que são obriga
dos a re~)rodpzir e indicar os nomes das pessoas cujas firmas 
devem 83r reconhecidas. Alegam, mais, que essa reprodução 
especifica do nome do interessado é que causa a morosidade 
no serviço. Sugerem, finalmente, seja-lhes permitido "fazer 
os reconhecimentos com indicações de sinais, acompanhados de 
números, de sorte a não sofrer o ato qualquer confusão ou dú
vida". Resolvo: Em Que pese à boa vontade dos signatários 
da representaçii.o, querendo colaborar com esta Corregedoria 
na simplificação de determinado serviço, a sugestão não é de 
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ser atendida. É do Provimento n. 1-49 a determinação de que 
os tabeliães, no reconhecimento de firma, principalmente quan
do de documento assinado por mais de uma pessôa, deverão 
mencionar o nome da pessôa, cuj a assinatura reconhecem. 
1!:sse provimento, diga-se de passagem, foi reforçado por um 
despacho proferido no processo n. 10.624, em data de 16-12-53, 
quando então Corregedor o Desembarbador Márcio Munhós, e 
pela Portaria n. 9-54, expedida em 30 de junho dêsse ano pelo 
então Corregedor Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. O al
cance dessa medida tantas vezes reiterada é tão curial, que os 
próprios signatários da presente solicitação são os primeiros 
a reconhecer "os altos objetivos do respeitável provimento". 
Sendo assim, não há razão, pelo menos por enquanto, para que 
se altere aquela orientação: 1.0) - porque a substituição de 
nomes por sinais ou números não apresenta óbviamente a mes
ma garantia que a reprodução daqueles nomes por extenso; 
2.°) - porque a morosidade, a que se faz alusão (e quanto a 
essa demora, principal interessado em reclamar contra ela seria 
o público, mais que os Tabeliães) não é resultante apenas da 
menção aos nomes das pessôas cujas firmas se reconhecem, mas 
(se existente), de outros fatores criados pelo próprio "meca
nismo" do reconhecimento em si (y.g. a aposição e in utilização 
de sêlos). Em suma: desatendendo à pretendiàa simplifica
ção, como ora o faço, aproveito para recomendar uma vez mais, 
a todos os Tabeliãs do Estado, a estrita observância do Pro
vimento n. 1-49 na parte que respeita à indicação dos nomes 
das pessôas cujas firmas são levadas a reconhecimento. São 
Paulo, 24 de março de 1958. (a) Sebastião de Vasconcelos 
Leme. 

D. O. 26/3/58. 

Proc. 15.375 - Santo André - Bernardino do Nasci
ménto Moura: Publique-se a decisão do magistrado, para o 
conhecimento de terceiros. São Paulo, 9 de Janeiro de 1958 
(a) Sebastião de Vasconcellos Leme. "Decisão a que se refere 
o despacho supra": - O Sr. Oficia'! do Registro Civil do 2.° 
Sub-Distrito deste Município e comarca de Santo André, repre
senta a este Juizo no sentido de lhe ser reconhecido o direito 
de conservar o anexo de Tabelionato, no referido Cartório, para 
o qual foi provido por decreto de 4 de Julho de 1957. Argu
menta o representante que, na qualidade de Oficial do Registro 
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Civil do Sub-Distrito de Barra Funda, comarca da Capital, ins
creveu-se no concurso aberto para o provimento do cargo de 
serventuário do cartório do Registro Civil do 2.° Sub-Distrito 
do Município de Santo André (Utinga), inclusive para "o ane
xo de Tabelionato ", mas, ao tomar posse do cargo, em 17 de 
Julho do corrente ano de 1957, verificou que o aludido Cartó
rio embora tendo o anexo de notas, e possuindo os livros de 
escrituras, não estavam os mesmos em uso desde 8 de abril 
de 1954, data da instalação da comarca de Santo André, con
forme anotações neles existentes, subscritas pelo signatário na 
sua qualidade anterior, de Juiz Titular da Comarca. E sus
tenta que dito Cartório foi creado em 1944, com o anexo de 
Tabelionato, pelo que a creação da comarca de Santo André, 
não poderia afetar tal anexo, que deve permanecer integro, 
porque não foi extinto por qualquer lei e ainda porque a ex
tinção dêsse Tabelionato vem prejudicar a população do Sub
Distrito de Utinga, cujos habitantes, para reconhecerem uma 
firma, outorgarem uma procuração ou lavrarem uma escri
tura, têm que gastar tempo e dinheiro, dirigindo-se ao centro 
do Município de Santo André, distante cinco quilometros do 
cartório de Utinga. Para ilustrar seu ponto de vista, o sr. 
Oficial do Registro Civil de Utinga, junta certidão expedida 
pelo cartório da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, e pela 
quaJ se verifica que os Cartório do Registro Civil dos 4.°, 14.°, 
23.° e 31.° Sub-Distritos da comarca de São Paulo, (Nossa Se
nhora do O'. Osasco, Tucuruví e Ibirapuera), continuam até 
hoje com os seus anexos de Tabelionato. 2 - Parece-nos. e 
assim decidimos, que assiste razão ao representante. De fato, 
a Lei Estadual n. 2.420, de 18 de Dezembro de 1953, que creou 
a comarca de Santo André, não determina a extinção do anexo 
de Tabelionato, existente no cartório do registro civil de Utin
ga, ao tempo de sua creação. Nenhuma lei posterior isso dis
põe. Inexiste, por outro lado, Provimento ou deliberação, da 
Egrégia Corregedoria Geral da Justi'Ça, extinguindo tal anexo. 
Nem mesmo Portaria deste Juizo. O representante salienta 
ainda que possui os arquivos de Tabelionato - que ao seu car
tório pertencem indubitavelmente - o que constitui mais um 
motivo para que continue a ser Tabelião por lei, a fim de poder 
fornecer certidões, aos interessados. e referentes aos atos do 
Tabelionato que integrava aquele Ofício de Justiça. 3 - Na 
conformidade do expostos, decido que o Sr. Oficial do Registro 
Civil do 2.° Sub-Distrito, de Utinga, do Município e comarca 
de Santo André, tem cb'cito a conservar o anexo de Tabelio-
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nato, podendo voltar a praticar os atos concernentes a tal anexo. 
Submeto - data vênia - esta decisão, à homologação do 
Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da .Justiça, para 
quem determino sejam enviados êstes autos, com as cautelas 
do estilo. Santo André, 26 de Dezembro de 1.951. (a) Jesuino 
Ubaldo Cardoso de Mello Filho, Juiz Titular da La Vara da 
comarca de Santo André. 

D. O .. I. 12/1/58. 

Proc. 15.460 - Capital - Rebucci e Pinheiro Ltda. (Fir
ma): O pedido é muito vago e não pode ser respondido em 
tese. Se é verdade que existe um regimento de custas para os 
atos praticados pelos serventuários, entretanto, cada caso con
creto pode acarretar mais ou menos despezas. Para a intima
ção de um devedor haverá ocasião de se fazer por carta, ou 
pessoalmente, ou por Oficial de Justiça ou por outros meios. 
Em outros casos haverá necessidade de condução etc. Assim, 
as diligências e os atos dos Oficiais de protestos podem sofrer 
modificações para mais ou para menos. O requerente deve 
dirigir-se aos respectivos Juizes de direito das comarcas em 
que tiverem casos para solucionar. São Paulo, 10 de fevereiro 
de 1958. (a) Sebastião de Vasconcellos Leme. 

D. J. 13/2/58. 

Proc. 15.638 - Jales - Reinaldo Mantovani Filho: O 
Dr. Juiz Corregedor Permanente concluiu acertadamente, en
tendendo não ocorrer a alegada incompatibildade. Cuida-se 
de duas pessoas, no caso marido e mulher, que são oficiais do 
Registro Civil de Santa Fé do Sul e de Três Fronteiras, respec
tivamente, ambos distritos da mesma comarca de Jales. O que 
o decreto 123, de 10 de setembro de 1892, proibe é que pessoas 
impedidas por laços de parentesco, quando serventuarios da 
justiça, sirvam conjuntamente no mesmo Juizo. A origem de 
tal proibição remonta ao tempo das "Ordenações" que vedavam 
servissem parentes conjuntamente nas cidades, vilas e conse
lhos. Ora, conforme foi salientado em despacho desta mesma 

. Corregedoria, proferido no processo n. 5.380, da comarca de 
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Serra Negra, quando Corregedor Geral o eminente desembar
gador Marcelino Gonzaga, o que a lei visa é impedir é que dois 
serventuarios sirvam, a um só tempo, no mesmo fôro. (Diá
rio da Ju-stiça de 7 de março de 1958). Sendo assim, não 
ocorre, no caso concreto em exame, a alegada incompatibili~ 
dade, pois embora marido e mulher sirvam em distrito da 
mesmo comarca, não exercem eles seus cargos no mesmo Juizo 
ou no mesmo Fôro, ficando subordinados ao dr. Juiz de Direito 
da comarca de Jales apenas e tão somente por força das fun
~ões de Corregedor Permanente exercidas por essa mesma auto-

:riúac1t. Em suma: não há nenhuma providência a ser tomada 
. por esta t;o:.reg-edoria, ~elo que determino ~ arquiv~mento do 
presente processo. ~ .Sao Paulo, 10 de abnl de 1908 - (a) 
Sebastião de VasconcelloS Leme. 

--I' . _ .• . •• ~ . • _ ........ ,. -,4 .- . --.,..'- -

l!.: __ .• _ 
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Jurisprudência 

SUPREMO TRIBUNAL FE,DERAL 

NÃO Ê DEVIDO O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO NOS 
COMPROMISSOS IRRETRAT A VEIS 

RIO, 13 ("Estado" - Pelo telefone) - Não é devido o 
imposto de transmissão de propriedade na promessa irretra
tavel de compra e venda do imovel. Foi esta a tese de direito 
constitucional mais uma vez proclamada pelo Supl'emo Tribu
nal Federal, ao julgar hoje o recurso ordinario n. 4.539, do 
Estado do Rio. Fôra o caso em que o fisco estadual pretendeu 
cobrar executivamente aquele imposto com multa avultada, 
porque não havia sido pago numa escritura de promessa, na
quelas condições de compra e venda de um imovel, em Petro
polis. 

Entretanto, como o promitente comprador cedera os seus 
direitos a terceiros na respectiva escritura de cessão, o fisco 
cobrava imposto de cessão. E depois cobrara imposto de trans
missão de propriedade na escritura definitiva de compra e 
venda entre a mesma promitente vendedora e o cessionario do 
mesmo promitente comprador. 

Contra a cobrança do imposto de transmissão na escri
tura de promessa os promitentes vendedores e comprador pedi
ram mandado de segurança que foi concedido pelo juiz ne di
reito de Petropolis. O Tribunal de Justiça do Estado, porém, 
cassou a segurança. 

Na sessão de oito do corrente teve inicio o julgamento do 
recurso e o relator, ministro Vilasboas, negou-lhe provimento, 
por entender que tais promessas de venda equivaliam á pro
pria venda, sendo acompanhado pelo ministro Afranio Costa. 
Tendo pedido vistas dos autos o ministro Ary Franco, o Tri
bunal pelos votos deste e dos ministros Nelson Hungria, Ribeiro 
da Costa, Luiz Galotti e Barros Barreto, contra aqueles dois 
acima referídos ministros, reafirmou mais uma vez o principio 
acima exposto. O ministro Ary Franco ainda disse que além 
da duplicidade de cobrança que estava revogada, conforme se 
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via pelos votos vencidos do acordão recorrido, hav!a a lei 
estadual em que se fundava o fisco fluminense. 

" O Estado de S. Paulo ", de 14/1/68. 

PRISÃO ESPECIAL PARA OS SERVENTURIOS 
DA JUSTIÇA 

RIO, 29 (ULTIMA HORA) - O privilegio de "prisão 
especial" para os serventuarios da Justiça acaba de ser reco
nhecido pelo Corregedor da Justiça, desembargador Henrique 
Fialho, ao concordar com o entendimento dado pelo juiz Alcino 
Pinto F alcão, da 24.a Vara Criminal, a dispositivo da Lei 1.313, 
de novembro do ano passado, que inovou essa concessão aos fun
cionarios da Pclícia. 

O titular da 24.a Vara Criminal reconhecendo que militam 
a favor dos serventuários da Justiça razões analogas às apre
sentadas para conceder aos servidores do D.F.S.P. dirigiu-se ao 
Corregedor solicitando fosse, por analogia, estendida a medida 
ao chefe da Portaria do Fôro, Herminio José Antunes, preso 
preventivamente, aguardando julgamento, no que o desembar
gador Henrique Fialho concordou, fixando de agora em diante 
essa norma para todos os funcionarios da Justiça. 

"Ultima Hora" de 29/3/68. 
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N oticias Varias 

DIREITO E JUSTIÇA 

o TRIBUNAL NÃO TOMOU CONHECIMENTO DO 
PEDIDO DE SEGURANÇA CONTRA A APLICAÇÃO DA 

LEI 4.342 

FOI IMPETRADO O MANDADO POR SERVENTUARIOS 
DO INTERIOR 

O Tribunal de Justiça do Estado, ao julgar o Mandado de 
Segurança n.o 82.013, da Comarca de Ituverava, em sessão 
plenaria, assim decidiu (ReI. Des. J. G. R. Alckmin); por 
maioria de votos; 

"Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato 
do Exmo. Sr. Governador do Estado, que promoveu ao cargo 
de serventuario do Cartorio do Registro de Imoveis e Anexos 
da Comarca de Igarapava o escrevente habilitado desse car~ 
torio, Paulo Balieiro. Alega o impetrante que, vago o men
cionado cartorio, a Presidencia do E. Tribunal de Justiça fez 
publicar, em 8 de fevereiro de 1956, edital de concurso de remo
ção, referindo-se erradamente, ao art. 26 da lei n.o 819 e escla
recendo que em tal concurso poderiam inscrever-se, unicamente, 
serventuarios de oficio da mesma natureza ou com anexos do 
oficio em concurso, desde que pertencentes à mesma classe, de 
qualquer natureza, que eram bachareis em direito em 18 de 
novembro de 1954 e que contassem mais de vinte anO'S de efe
tivo exercicio. Escreventes habilitados, portanto, não pode
riam inscrever-se no concurso, que era, apenas, de remoção. 
Deveria abrir-se, a seguir, mediante novo edital, concurso de 
provas e de titulos, no qual se inscreveriam escreventes habili . 
tados que preenchessem os requisitos legais. Mas isso não f(,i 
feito. No concurso de remoção se inscreveu, indevidamente, 
um escrevente habilitado, que foi indicado para promoção; o 
escrevente Paulo Balieiro. Consequentemente, a nomeação des
te escrevente se baseou em concurso irregular, ilegal. Feriu 

50 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE: SÃO PAULO * 



direito liquido e certo do impetrante e de todos aqueles que, 
na qualidade de escreventes habilitados, quisessem participar 
do concurso de provas e titulos. 

Dai a impetração da segurança para que se anule a no
meação irregular. O pedido não merece conhecimento. O 
provimento das serventias de justiça se faz, comunicada a 
existencia de vaga, mediante concurso, perante o Poder Judi
ciario, cabendo ao Egregio Conselho Superior da Magistra-' 
tura as atribuições de comissão examinadora, nos casos pre
vistos no art. 26 da lei n.O 819. Feita a classificação dos 
candidatos, a lista de classificação se encaminha ao Chefe do 
Poder Executivo que, dentro de dez dias, proverá a vaga "por 
qualquer dos candidatos classificados no respectivo concurso" 
(art. 35 da lei n.o 819), São, portanto, atos distintos, a 
classificação e a nomeação. Na especie, o proprio impetrante 
sustenta que a ilegitimidade, no provimento do cartorio de Iga
rapava, estaria na realização do concurso, em que se admitiu, 
irregularmente, a inscrição de um escrevente. Mas este ato 
não corre à conta do Exmo. Sr. Governador do Estado, que 
poder algum tem de aprovar ou alterar a decisão do Egregio 
Conselho Superior da Magistratura, quanto à classificação dos 
candidatos. Portanto, se o impetrante entendia violadora de 
direito seu, liquido e certo, aquela classificação, contra o ato 
do Egregio Conselho, dentro do prazo de cento e vinte dias e 
demonstrando a legitimidade de seu interesse, com a compro
vaçiio de reunir os requisitos exigidos por lei para inscrever-se 
em concurso de provas e titulos, é que devia pedir a medida. 
Dirigindo o pedido contra o Exmo. Sr. Governador do Estado, 
para impugnar o ato de nomeação com fundamento em ilegali
dade na realização do concurso, é evidente que o impetrante 

.reclama a segurança contra quem não tem qualidade para res
ponder pela ilegalidade arguida. Caso é, assim, de se não to
mar conhecimento do pedido. "Os casos em que o suplicante 
carece do "writ", não permitem a denegação no seu proprio 
significado; esta pressupõe o exame do merito e desde que 
qualidade não tenha quem impetra uma segurança, nem a pos
sue aquele a quem se dirige, não é a denegação que se impõe, e 
sim o não conhecimento, porquanto denegação implica em exa
me do merito, e não há falar em merito quando falta qualidade 
ao impetrante ou ao impetrado". (v. "Rev. de Direito", da Proc. 
Geral do D. Federal, voI. 3, pago 339). Pelo exposto, Acordam 
em Sessão Plenaria do Tribunal de Justiça, por maioria de 
votos, não tomar conhecimento do pedido", 
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OS CARTORIOS EXISTENTES EM TODO O PAiS 

RIO, 12 ("Estado" - Pelo telefone) - Somam pouco mais 
de doze mil os cartorios existentes no territcrio nacional. Da
dos relativos a dezembro de 1955 e divulgados pelo "Anuario 
Estatistico" do IBGE, edição de 1957, indicam a existencia de 
12.258 cartorios, sendo 8.424 municipais e 3.834 distritais. 
Desse total, 6.378 eram de registro civil (2.489 exclusivos e 
3.889 acumulando outros oficios), dividindo-se os 5.880 restan
tes em escrivanias, tabelionatos e cutras especies. 

Minas Gerais é o Estado que possui maior numero de car
torios: 2.603 (em 1955), dos quais 1.193 de registro civil. 
Seguem-se a Bahia, com 1.63'1, São Paulo, com 1.615, e o Rio 
Grande do Sul, com 1.086. Goiás surge em quinto lugar, com 
669, acima do Paraná, 591, Estado do Rio, 541, Pernambuco, 
525, o Ceará, 495. Mais de 200 possuem Santa Catarina (371), 
Paraiba (280), Espirito Santo (279), Pará (264) e Mara
nhão, (257). 

Das capitais brasileiras é São Paulo a que detêm a rede 
mais extensa: 169 cartorios em 1955. O Distrito Federal 
tinha, então, um pouco menos, 166, inclusive 10 sucursais. Vêm 
depois Salvador (72), Recife (55), Porto Alegre (44), Curi
tiba (43), Belo Horizonte (34), Belém (31) e Niteroi 30). 

No cômputo geral, as capitais abrangem menos de 8 por 
cento dos cartorios existentes no País (863 em 12-2-58) -
(IBGE). 

"O Estado de S. Paulo", 13/4/58. 

ESCREVENTES IMPETRAM SEGURANÇA CONTRA O 
GOVERNADOR 

Varios escreventes de cadorios desta capital ingressaram 
ontem, por intermedio do advogado Ornar Afonso de Almeida, 
com um pedido de segurança contra o ato do governador do 
Estado, que nomeou o sr. Orlando GuIo, escrevente habili
tado e oficial maior do 2.0 Oficio de Notas e Anexos da co
marca de Limeira, para o cargo de serventuario do mesmo 
cartorio. O provimento se verificou com base no paragrafo 
unico do art. 26, da lei 819, alterada pela lei n.o 4.342, de 1957. 

Acentuam os impetrantes que a lei 4.342 estabeleceu forma 
inconstitucional de provimento de serventias. Sustentam que 
a Constituição de 47 aboliu a sucessão nos cartorios e oficios 
de justiça. E como a Constituição previa, foi editada a lei 819, 
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regulamentando o preceito constitucional. No art. 3.°, o diplo
ma legal estabeleceu o sistema de concurso para provimento 
dos cargos. A lei 4.342 veio, porem, revogar esse sistema, con
trariando o preceito constitucional. Por isso mesmo, a lei em 
apreço não tem validade. 

Sustentam os impetrantes, ademais, que o projeto em que 
se transformou a lei 4.342, na epoca em que foi apresentado, 
somente o poderia ter sido mediante proposta do Judiciario. 
E isso porque importa em alteração da organização judiciaria. 
Assim, houve, por meio do diploma, indevida interferencia do 
Legislativo em esfera do Judiciario. 

Lembram, ademais, os impetrantes que a propria Assem
bléia já tomou a iniciativa de revogar o diploma, por conside
rá-lo inconstitucional. 

Os impetrantes afirmam estar inscritos em concurso para 
provimento da serventia a que se referem, sendo liquido e certo 
o seu direito a concorrer ao cargo. Daí o pedido de segurança, 
para que a nomeação seja invalidada. 

"Folha da Noite" de 17/4/58. 

PODER JUDICIARIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

(À margem): Secretaria do Estado dos Negócios da Fa
zenda - SÃO PAULO 

(Emblema de São Paulo) CÓPIA 

SERVIÇO DE CONSULTAS 

INTERESSADO: Corregedoria Geral da Jstiça do Estadll 
de São Paulo (incluso, proc. 15258 em no
me do Tabelião Vampré). 

ASSUNTO: Custas. Incidência prevista no item 4, da 
Tabela D, do Livro X, do Código de Im
postos e Taxas. Inclusão dos juros no 
valôr dos contratos respectivos. 

PARECER R-6, 82/58 

'É solicitado no processo a manifestação dêste Departa
mento sôbre a dúvida arguída pelo 14.0 Tabelião dêsta Capital, 
onde se procura saber se, nos negócios a prazo e nos contratos 
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de mítuo, devem ser incluídos os juros estipulados, no res
pectivo valor, para efeito da incidência - constante do item 
4, da Tabela D, do Livro X, do Código de Impostos e Taxas. 

Os órgãos técnicos desta Secretaria, examinando o assunto 
com sua J:eculiar atenção, unânimemente, opinaram pela in
clusão dêsses juros nos respectivos contratos, o que já se vrm 
fazendo, em consonância com a sábia orientação do Poder 
Judiciário. 

A nosso ver, efetivamente, tais juros devem ser incor
porados no valor dos respectivos contratos para o cálculo das 
custas e emolumentos a qu~ alude o mencionado item 4, da 
Tabela B, tudo, aliás, data vênia, com os jurídicos fundamentos 
que apóiam o venerando pronunciamento do Exmo. Sr. Dl'. 
Corregedor, a· fls. '5 e 6 do Processo 15.358, em apenso. 

É o nosso parecer, s.m.j. 
R-6, em 31 de março de 1958. 

(a) José Rocha Pinto 

(a) Jorge de Camargo - Chefe. 

AFIRMA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA A 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.342 

O Tribunal de Justiça, pelo sua 4.a Câmara Civel, procla
mou a constitucionalidade da discutida lei 4.342, de 1957, que 
modificou o sistema de provimento dos cartórios oficializados. 
A manifestação aludida foi motivada por um pedido de segu
rança, formulado contra a nomeação do sr. Orlando Guio para 
(J 2.° ofício da comarca de Limeira. Embora se referisse o 
pedido exclusivamente à nomeação do aludido serventuário, 
na verdade estavam em jogo várias outras nomeações ultima
mente feitas, inclusive algumas para cartórios desta capital, 
eom base naquele rliploma legal. 

O pronunciamento da corte ~e bascou em voto proferido 
pelo des. Humberto Junqueira, que divergiu do realtor do 
feito, des. Osvaldo Aranha Bandeira de Melo, que conside
rava a lei inconstitucional e consequentemente inválidas as 
nomeações feitas com base nela. O sr. Humberto de Andrade 
Junqueira contestou todos os argumentos expedidos pelos im
petrantes, para concluir pela constitucionalidade do diploma. 
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Afirmara-se, primeiramente, que a lei era inconstitucio
nal, porque, ditando normas referentes à organização judi
ciária, em face do disposto no art. 124 da Constituição Fe
deral, somente o Judiciário poderia, na época em que foi 
editada, tomar a iniciativa de modificação nela contida. O 
sr. Humberto Junqueira acentuou, porém, que essa alegação 
era desprovida de amparo jurídico, pois a matéria regulada 
na lei não diz respeito à organização .i udiciária. A organi
zação judiciária diz respeito à divisão judiciária do Estado 
em comarcas e distritos e aos cartól'im; lotados em cada co
marca e cada distrito. Para que o Poder Judiciário funcione 
e se mantenha independente não há necessidade de que exerça 
eontrôle sóbre os próprios funcionários, no que se refere ao 
provimento dos cargos e à promoção dos servidores. A lei 
4.342 refere-se à forma de preenchimento de cargos no fun
cionalismo, matéria que nada tem que ver com organização 
judiciária. 

A lei, por outro lado, não fere o disposto no art. 186 da 
Constituição Federal, que prevê a realização de concurso para 
a primeira investidura em cargo de carreira. O escrevente 
de cartório - salientou ainda o sr. Humberto de Andrade 
.Junqueira - já é funcionál'io público, conforme a Justiça o 
tem proclamado, em várias oportunidades. Assim, quando êle 
disputa uma serventia, e é nomeado, essa nomeação não ocorre 
pela primeira vez, não se trata de primeira investidura na 
carreira. 

Poderia porém - é essa a indHgação que se faz, a essa 
altura - passar o escrevente a serventuário, independente
mente de concurso'! Para responder a essa questão, o sr. 
Humberto Junqueira examinou o alcance do art. 9.°, do Ato 
das Disposições Const itucionais Transitórias. A norma em 
apreço, conforme acentuou, tem caráter transitório e portanto 
a sua vigência se exaure com o cumprimento do que nêle vem 
disposto. N o momento em que a Assembléia regulou em defi
nitivo o provimento das serventias, bem como a matéria de 
promoção e aposentadoria dos servidores da justiça, o que 
fez mediante a lei 819, nesse momento o art. 9.° tsve a sua 
vigência encerrada. Passou a vigorar, de então em diante, 
a legislação editada, e esta instituiu a carreira. Dispositivo 
algum, de natureza constitucional, existe, determinando que 
as serventias da justiça sejam providas tão somente mediante 
concursos de títulos e provas. Assim já entendeu o próprio 
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Supremo Tribunal Federal, que acentuou que a vigência do 
art. 9.° ficara vinculada à promulgação de lei ordinária a 
respeito da matéria. Demais, a própria redação do disposi
tivo não deixa margem a dúvida, quanto à exatidão do enten
dimento indicado. 

Salientou, ademais, o magistrado, que o que o dispositivo 
proibiu foi a nomeação sem concurso, fato que era comum ao 
período que se estendeu até 1947. Outra, bem diferente, é 
porém a situação do escrevente. Êle ingressa na carreira 
mediante concurso. No caso, não se cogita de ingresso, mas 
sim de promoção, e para promoção, em caso algum, se exige 
concurso. Mesmo que se admitisse que o art. 9.° ainda con
tinua a operar efeitos, ainda assim não seria possível vislum
brar colidência entre êle e a lei 4.342. Aquele exige o con
curso para ingresso na carreira; esta instituiu um sistsma 
para avaliação de pontos, para efeito de promoção. São coi
sas inteiramente diferentes, portanto. 

Desde que não havia preceito constitucional a impedir a 
instituição de semelhante sistema, nada obstava que o legis
lador ordinário estabelecesse normas como as que se contêm 
na lei 4.342. 

O sr. Humberto de Andrade Junqueira, por último, acen
tuou que, não obstante a lei questionada contenha defeitos, 
é fora de dúvida que também contém grandes vantagens. O 
que ela fez foi estabelecer um sistema de preferência, tendo 
em vista a capacidade pessoal, a experiência, o tirocínio para 
o exercício da função. Correspondeu, assim, a um legítimo 
interêsse da coletividade, para a qual o funcionamento eficien
te das serventias de justiça é da maior relevanci~. 

Manifestaram-se inteiramente de acôrdo com as razões 
acima registradas os des. Sousa Nogueira e Pedro Chaves, 
ficando vencido o relator, des. Osvaldo Aranha Bandeira de 
Melo, que entendia que a lei 4.342 colidia com a norma do 
art. 9.°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
€' consequentemente era inconstitucional. 

A segurança foi assim denegada, proclamando o Tribunal 
a validade do diploma e também das nomeações feitas com 
base nêle. 
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