
Colégio Notarial 

TERCEIRA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

 

Dando prosseguimento ao programa traçado a Federação Brasileira de Colégios Notariais, 
sediada na Capital Federal, designou a cidade de Belo Horizonte para sede da 3.º Jornada 
Notarial Brasileira. Efetivamente, na última semana de Julho p.p. realizou-se na bela capital 
mineira a referida jornada que foi mais uma magnífica afirmação do promissor 
desenvolvimento da idéia da formação de uma consciência notarial no Brasil, pela progressiva 
evolução do ideal notarial, tantas foram as delegações de Colégios Notariais dos diversos 
Estados do Brasil que compareceram ao mencionado certamen. O programa delineado foi 
cumprido com muito brilho e sucesso, com inteiro apoio do Governo do Estado de Minas 
Gerais presente a todas as solenidades assim como as altas autoridades judiciarias, o Exmo. Sr. 
Dr. Presidente do Tribunal de Justiça e o Exmo. Sr. Dr. Corregedor Geral. Durante a sessão 
solene de instalação, discursaram, o Tabelião Everardo Vieira, Presidente do Colégio Notarial 
do Estado de Minas Gerais, o Tabelião Antonio Augusto Firmo da Silva, Vice-Presidente do 
Conselho Permanente da União Internacional do Notariado Latino, o Tabelião Francisco 
Teixeira da Silva Junior, Presidente do Colégio Notarial do Estado de São Paulo e o Eximo. Sr. 
Dr. Secretario da Justiça do Estado de Minas Gerais, todos exaltando a importância e a 
responsabilidade do notário na vida social, em todos os seus múltiplos aspectos. 

Foram as seguintes resoluções da 3.ª Jornada Notarial Brasileira: 

3.ª JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

RESOLUÇÕES 

Temário - item "a" - DA FUNÇÃO NOTARIAL NO BRASIL. 

I - Ratificar as resoluções anteriores relativas à definição dada ao Notário e ao alcance da 
função notarial. 

Temário - item "b" - SEU EXERCÍCIO. 

II - Encarregar o Tabelião Dr. Antonio Augusto Firmo da Silva de redigir o anteprojeto da "Lei 
Orgânica do Notariado", que apresentará à apreciação da Federação Brasileira de Colégios 
Notariais. 

Temário - item "c" - LEGISLAÇÕES ESTADUAIS. 

III - Que a Federação Brasileira de Colégios Notariais, se encarregue de solicitar aos notários 
dos vários Estados, pelos meios que entender, a remessa dos textos legais relativos à 
Organização Judiciária,, reguladores da função notarial, bem como dos que regulam a criação, 
provimento e vacância dos, ofícios notariais. 

Temário - item "d" - PROJETO DE CODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NOTARIAL BRASILEIRA. 



O tema deixou de ser debatido por ter a resolução, tomada na 1.ª Sessão Ordinária, relativa ao 
item "b", de sua agenda de trabalhos, fixado o pensamento do plenário sobre a matéria. 

Temário item "e" - O RECONHECIMENTO DE FIRMA EM FACE DAS LEIS FISCAIS. 

Recomendar que a FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COLÉGIOS NOTARIAIS se dirija à Diretoria das 
Rendas Internas ou a quem de direito, solicitando uma Circular que consolide as decisões e 
instruções relativas às isenções de selos nos reconhecimentos de firma, para que as flagrantes 
divergências dos textos de lei sobre a matéria não dificulte aos notários uma identidade de 
conduta e solicitar, mais, que quaisquer alterações ou isenções futuras sejam comunicadas à 
mesma Federação, para divulgação à classe. 

Temário - item "f " - SEDE DA IV JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA - TEMÁRIO. 

V - Decidir que o Estado do Rio de Janeiro seja sede da IV Jornada Notarial Brasileira, a realizar-
se em 1955, devendo ser organizada pelo Colégio Notarial do Estado do Rio de Janeiro. Sugerir 
ao referido Colégio Notarial que inclua na Comissão Organizadora os Colegas Djalma Coutinho, 
Tarcisio José de Almeida e Murilo Augusto Esteves da Costa. 

Decidir adotar como temário da IV Jornada Notarial Brasileira o organizado para o 4.º 
Congresso da União Internacional do Notariado Latino, a realizar-se no Rio de Janeiro em 1956. 


