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DIA DO NOTÁRIO 

 

Realizou-se no dia 2 de Outubro pp., no aprazível salão do "Jardim Mara", em ambiente de 
grande cordialidade, o anunciado jantar comemorativo do "Dia do Notário", ao qual 
compareceram numerosos serventuários desta Capital e do interior do Estado, em uma 
eloquente demonstração do espírito de união e de solidariedade que felizmente já se nota 
entre os tabeliães deste Estado. O Exmo. Sr. Dr. Loureiro Junior, DD. Secretário da Justiça, não 
podendo comparecer designou o chefe do seu gabinete, Dr. Guilherme Percival de Oliveira, 
para representá-lo. 

À sobremesa usou da palavra o Sr. Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, terceiro tabelião de 
notas desta Capital e Presidente do Colégio Notarial de São Paulo, que proferiu a seguinte 
saudação: 

Exmo. Sr. Dr. Guilherme Percival de Oliveira 

DD. Representante do Exmo. Sr. Dr. Loureiro Junior, Secretário da Justiça. 

Na qualidade de Presidente do Colégio Notarial de São Paulo, tive o prazer de convidar 
pessoalmente o Exmo. Sr. Dr. Loureiro Junior, ilustre Secretário da Justiça, para honrar esta 
reunião com a sua sempre simpática e prestigiosa presença. Motivos poderosos impediram-no 
de comparecer, roubando-nos o encanto da sua companhia, mas, em compensação, temos o 
prazer e a honra de vê-lo representado por outro não menos brilhante e distinto jurista, o 
Exmo. Sr. Dr. Guilherme Percival de Oliveira, a quem rendemos a nossa afetuosa homenagem. 

Dois de Outubro, data consagrada pelo I Congresso Internacional do Notariado Latino reunido 
em Buenos Aires em 1948, como o Dia do Notário, representa para todos nós, serventuários 
de justiça, uma grata efeméride. Estamos festejando-a nesse encontro amável para alimentar 
com a chama do nosso entusiasmo e da nossa fé, o fogo sagrado do nosso ideal, a nossa 
grande aspiração, o Colégio Notarial, que ainda ontem parecia uma utopia e hoje, felizmente, 
é uma esplendida realidade, graças sem dúvida, à fé inabalável, ao esforço constante, à 
dedicação ilimitada desse magnífico companheiro que é Antonio Augusto Firmo da Silva, a 
inteligência e a ação em pessoa. 

Tendo tido a honra de ser seu companheiro de delegação ao II Congresso Internacional do 
Notariado Latino, realizado em Madrid, em Outubro de 195O, devo confessar-vos que ficamos 
vivamente impressionados e surpreendidos com a admirável organização do Notariado 
Espanhol e com o prestígio e a autoridade moral que desfrutam os notários na Europa, em 
geral, e principalmente; na Espanha, na França, na Bélgica e na Itália, mercê do critério seletivo 
para o ingresso na carreira e notadamente, ao rigorismo das provas e dos títulos necessários 
nos concursos para as promoções. 

Não errarei se declarar que vi em cada notário de Madrid e em cada delegado estrangeiro ao 
mesmo Congresso, um jurista, tal a amplitude dos seus conhecimentos jurídicos. Essa a razão 



do seu incontestável prestígio. A autoridade da cultura, o primado da inteligência, a eficiência 
da capacidade criadora, Assim é o notariado espanhol, qualquer cousa de notável. E, por 
incrível que pareça, data de 1862 a sua lei orgânica ... 

Imbuídos dessa inspiração, seja-nos lícito usar desta expressão, mesmo lá naquela fidalga e 
cavalheiresca terra de Castela, nós já pensávamos em, quando aqui chegássemos, tentar fazer 
algo semelhante, pela união e fortalecimento da classe, pela sua maior elevação cultural, por 
um mais completo aprimoramento moral, para incutir no povo em geral, o respeito integral 
pela pessoa do serventuário e pela sua função, criando e fortalecendo no seio da opinião 
pública unia noção mais elevada, mais respeitosa, mais consentânea com a honorabilidade e a 
responsabilidade das suas nobres funções. 

Atualmente, no Brasil, o Tabelião, além das funções específicas de notário, de depositário da 
confiança das partes, de ser seu conselheiro e orientador, é também, um agente arrecadador 
de impostos e tributos devidos ao Estado e à União, é um guardião zeloso da Fazenda Pública, 
um eficiente cooperador da administração pública, porém, sem nenhuma vantagem ou 
compensação sequer por esse trabalho, por essa atribuição nada simpática de fiscal do fisco. 
Ao contrário, está sujeito a sanções punitivas absurdas, que destoam da respeitabilidade e da 
honorabilidade das suas funções. 

Temos o dever de propugnar por um tratamento melhor. 

Essa é a tarefa que se propõe realizar o novel Colégio Notarial de São Paulo, e para tanto, para 
congregar todos os serventuários de justiça do Brasil, está promovendo a realização nesta 
Capital, em Janeiro de 1952, da Primeira Jornada Notarial Brasileira e para cuja efetivação 
foram convidados todos os serventuários de justiça do país, aos quais foram enviados ainda o 
programa e o temário dos assuntos a serem debatidos, o que, indubitavelmente, trará grandes 
benefícios à classe por esse natural intercâmbio, pelo conhecimento e reciprocidade das 
legislações estaduais e principalmente, pela real aproximação pessoal dos tabeliães de todo o 
Brasil. 

Aproveitando esta oportunidade, o Colégio Notarial de São Paulo desde já convida o Exmo. Sr. 
Dr. Loureiro Junior para honrar essa Primeira Jornada Notarial Brasileira, ilustrando-a com uma 
das suas admiráveis conferências, e assim, espera merecer todo o apoio indispensável para tão 
patriótica jornada. Nessa boa fortuna confiamos. 

Assim, meus caros colegas, como os bandeirantes do passado vararam as florestas invias dos 
nossos sertões para levar bem longe as nossas lindes territoriais e as conquistas da civilização, 
numa demonstração pujante da nossa capacidade realizadora, assim como de São Paulo partiu 
a alvorada radiósa da nossa independência política e econômica, assim também, ,gora, de São 
Paulo, mais uma vez, parte, já vitorioso e empolgante, esse movimento que visa varar a onda 
de incompreensão que nos circunda, levando a todos os quadrantes do Brasil o facho luminoso 
do nosso ideal, a redenção de nossa classe. 

De pé, serventuários! Sejamos os bandeirantes desse movimento renovador, honrando assim 
as magníficas tradições de São Paulo, o eterno e intrépido pioneiro de todas as belas cruzadas 
do Brasil. 


