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IV JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

 

Sob os auspícios do Colégio Notarial do Estado do Rio de Janeiro, realizou-se de 10 a 17 de 
setembro p. p., na cidade de Niterói, a IV Jornada Notarial Brasileira. 

Mais uma vez, reuniram-se os tabeliães do Brasil para estudo e discussão de diversos temas de 
relevante importância para a classe. 

O grande número de notários presentes vindos de diversos Estados e o entusiasmo com que se 
discutiram as téses, demonstram o interesse que no seio da classe vêm despertando esses 
conclaves. 

Dedicam-se os tabeliães do Brasil ao estudo de interessantes assuntos jurídico-notariais que 
tendem a elevar o nível cultural da classe, colocando-a à altura do prestígio e relevância da 
Instituição Notarial. 

À sessão inaugural compareceram o representante do Exmo. Sr. Governador do Estado, o 
Exmo. Sr. Desembargador Horácio Braga, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio, o Exmo. Sr. Desembargador Miguel Maria de Serpa Lopes, Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Sr. Dr. Thomé Tostes Machado, Presidente da Seção 
Fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Antonio Augusto Firmo da Silva, Vice-
Presidente do Conselho Permanente da União Internacional do Notariado Latino e seu 
representante no conclave, o Dr. Luiz Cavalcanti Filho representando a Federação Brasileira de 
Colégios Notariais e o Colégio dos Tabeliães do Distrito Federal, os Drs. Francisco Teixeira da 
Silva Junior, Antonio Tupinambá Vampré e Álvaro Pinto da Silva Novais Filho representando o 
Colégio Notarial do Estado de São Paulo, o Dr. Themístocles Silva, Presidente do Conselho 
Diretor do Colégio Notarial do Estado do Rio de Janeiro, o Dr. José Campos de Souza, 
representando o Colégio Notarial do Estado de Sergipe, o Dr. Jacinto Vasconcellos Moreira de 
Castro, representando os tabeliães do Estado do Pará, grande número de notários, senhoras e 
pessoas gradas. 

Desenrolou-se o programa estabelecido em ambiente de grande cordialidade, coroando-se de 
pleno êxito os esforços despendidos pelos ilustres membros da Comissão Organizadora. 
merecendo todos eles os mais francos elogios pelo seu magnífico trabalho, tornando-se 
credores da gratidão da classe notarial brasileira pela grande dedicação e carinho que 
demonstraram ter pelos nossos problemas e pela nossa causa. Sem desmerecer a qualquer um 
deles, acreditamos cumprir um dever de justiça salientando, em merecida homenagem, os 
nomes de Themístoeles Silva, José Ignácio da Rocha Werneck, Murilo Augusto Esteves da Costa 
e Hermes Loyola. Foram eles, sem dúvida, os principais baluartes da IV Jornada Notarial 
Brasileira. 

Como representante da União Internacional do Notariado Latino, o nosso companheiro Dr. 
Antonio Augusto Firmo da Silva pronunciou na sessão inaugural o seguinte discurso: 



"Cumprindo o seu objetivo precípuo, a União Internacional do Notariado Latino que, como 
Vice Presidente do seu Conselho Permanente, tenho a honra de representar nesta solenidade, 
traz aos ilustres colegas participantes desta Jornada, o seu apoio incondicional e a 
solidariedade de notários dos vinte e sete países que congrega. 

É realmente expressivo, meus senhores, que contando somente sete anos de existência, no 
interregno dos quais realizou apenas três congressos internacionais, na verdade de invulgar 
sucesso e ampla repercussão, possa a União Internacional do Notariado Latino, tendo por 
objetivos a defesa de princípios tradicionais, de união espiritual, de elevação cultural, 
congregar quase todo o notariado do mundo latino. 

Esse movimento institucional que nasceu na Argentina por iniciativa de seus notários, tendo à 
frente essa figura ímpar do notariado universal que é José Adrian Negri, alastrou-se 
rapidamente por todos os quadrantes. O brado de alerta na defesa de uma instituição básica 
na organização jurídica do Estado, fez-se ouvir em todo o mundo. Mais do que os interesses 
pessoais dos profissionais, muito acima deles, iniciou-se em Buenos Aires, no ano de 1948, a 
pregação dos princípios jurídicos da instituição notarial que na confusão, de idéias novas e 
esdrúxulas, se procurava relegar, se não ao esquecimento, pelo menos a um plano inferior. Dai 
a reação, que, por ter a instituição notarial o fim social e jurídico de criar, prevenir, defender e 
extinguir direitos e obrigações, outra fôrma não poderia ter senão a de união espiritual, de 
elevação cultural, para a maior difusão de uma verdadeira ciência jurídica. 

Os mais eminentes tratadistas da ciência notarial de há, muito vinham em suas obras 
estimulando essa reação. O Dr. Fernando Tavares de Carvalho, ilustre jurista e notário 
português, como argumento para o seu magnífico trabalho "A dupla figura moral e jurídica do 
notário", escolheu o seguinte trecho de um artigo publicado em 1906 na revista "Evolución 
Notarial", de Tortosa: "Qual é a nossa missão social? Dar fé dos contratos e demais atos 
extrajudiciais. A isto nos autoriza a lei que nos atribui o caráter de funcionários. Pois bem: 
entre que função das de Estado pode categorizar-se a de dar fé? Sabe-o alguém? Sabe-o a lei 
que não o disse Sabem-o os que escrevem sobre estas questões? Trataram de averiguá-lo uns 
e outros? E contudo, se isso soubéssemos, se, sabendo-o, pudéssemos fazê-lo compreender ao 
poder legislativo, ao poder executivo, ao público, aos próprios notários, saberíamos tudo e 
poderíamos tudo; não haveria receio de que a órbita da nossa função se confundisse com 
qualquer outra; não existiriam, como existem na atualidade, múltiplos organismos para uma 
função única, e teríamos assentado para sempre a pedra miliária em que se havia de basear, 
sem temor de anteriores cerceamentos, o edifício da nossa instituição". 

No velho continente europeu os problemas institucionais, do notariado resolveram-se pela 
adoção de leis orgânicas, entre as quais deve-se citar a espanhola que é considerada. uma das 
mais perfeitas da civilização - jurídica atual. 

Em nosso continente, o notariado da maioria dos países,. acompanhando a evolução da 
moderna ciência notarial, depois, de passar por várias dificuldades institucionais, já conseguiu 
a necessária compreensão dos poderes competentes, obtendo leis próprias para a sua 
organização. 



José Adrian Negri, em seu livro "O problema notarial" editado em 1932, demonstrava as 
dificuldades de organização por que passava o notariado argentino. Corno mal básico indicava 
a indiferença de próprios e estranhos, a despreocupação, o anacronismo - da lei orgânica do 
notariado ali vigente. 

Também o Dr. Hector Gerona, ilustre professor de Prática Notarial, na Faculdade de Ciências 
Econômicas e de Administração de Montevidéu, ao tratar dos problemas institucionais do 
notariado uruguaio em seu livro "La reforma notarial", editado em 1934, mostrava a 
importância das questões de ordem notarial, dizendo que pelos valores morais e patrimoniais 
que representam, são sempre de caráter principal, desempenhando um papel transcendente 
na vida da sociedade moderna. Mas, afirmava o eminente professor, tais questões não 
conseguem interessar senão a um número muito limitado de pessoas e não - logram atrair a 
atenção geral. E conclui dizendo que, por isso, para se obter nessa matéria uma reforma ou 
uma conquista qualquer, se fazia necessário realizar um esforço heróico, rompendo-se de 
início o círculo de indiferença glacial que a envolve e imprimir movimento, calor e vida ao que 
tem permanecido, ordinariamente, em um quietismo estéril e infecundo, próximo do nada. 

Os resultados de tão elevada pregação não se fizeram esperar. Realizado o I Congresso 
Internacional do Notariado Latino, surgem como órgãos da União Internacional, a "Oficina 
Notarial Permanente de Intercâmbio Internacional", com sede em Montevidéu e a "Revista 
Internacional do Notariado", com sede em Buenos Aires e uma versão francesa publicada em 
Paris. Essas organizações, como veículos de doutrina, de leis, de jurisprudência e das mais 
variadas notícias sobre o que possa importar ao notariado e aos notários, se incumbem de 
manter com as instituições e com os profissionais um contato direto, trazendo-os 
permanentemente informados de tudo o que se passa no mundo relativamente ao campo da 
ciência jurídico-notarial. Organizam-se em vários países congressos e jornadas nacionais para 
discussão dos problemas internos e debate de téses jurídicas. O movimento cresce. 
Estimulados por tão grande solidariedade internacional, saem de seus gabinetes de estudos os 
líderes intelectuais proclamando suas idéias, suas convicções e suas conclusões. Surgem as 
mais variadas obras sobre a ciência jurídico-notarial, ,escreve-se sobre a importância da 
identificação dos contratantes, publicam-se compêndios sobre o instrumento público notarial, 
justifica-se a aplicação de meios mecanizados e modernos ao tradicional processo notarial, 
empenha-se em definir exatamente o notário, dando-lhe o conceito e as atribuições que lhe 
competem, localiza-se com exatidão a instituição, Notarial na organização jurídica e social do 
Estado. E por esse caminho ascendente chega-se ao III Congresso Internacional do Notariado 
Latino que em 1954 se realiza na França. E no berço da mais tradicional legislação notarial, 
pelas mais, categorizadas vozes da ciência jurídico-notarial, proclama-se a existência do Direito 
Notarial como ramo autônomo do, Direito. Resolve a Assembléia onde se acham reunidos 
representantes de 19 países, que a etapa de investigação quanto à existência do Direito 
Notarial está superada, graças aos trabalhos anteriores e que é necessário prosseguir na sua 
elaboração sistemática e científica. 

E neste ponto culminante, meus senhores, nos encontramos às vésperas do IV Congresso 
Internacional do Notariado. Latino que no próximo ano se realizará na cidade maravilhosa do 
Rio de Janeiro. 



É que o notariado brasileiro recebendo os influxos dessa reação cultural, a ela aderiu de corpo 
e alma. Temos a certeza de que em todos os Estados do Brasil a realização destas Jornadas 
Notariais recebe ampla adesão, pois que a todos eles se tem feito chegar a voz da União 
Internacional do Notariado Latino com a elevada pregação dos princípios que defende. 

Com a realização destas Jornadas, rompe o notariado brasileiro aquele círculo de indiferença 
glacial de que nos fala Gerona, e começa a dar movimento, vida e calor aos seus objetivos. 
Demonstram os notários do Brasil que estão dispostos a defender e elevar a instituição a que 
pertencem, e a não se deixar vencer pela indiferença ou pela despreocupação profissional, 
atitudes suicidas, para usar a expressão de Negri. Soaram também para o notariado brasileiro 
os clarins da reação. 

É para este movimento espiritual, de cultura e de inteligência, que hoje aqui nos reunimos. E é 
para apoiá-lo que aqui está a União Internacional do Notariado Latino trazendo a sua mais 
cordial saudação aos notários do Brasil." 

Transcrevemos a seguir as 

RESOLUÇÕES DA IV JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA, REALIZADA EM NITERÓI DE 10 A 17 DE 
SETEMBRO DE 1955. 

 

RESOLUÇÕES: 

I - A INSTITUIÇÃO NOTARIAL: sua posição na sociedade juridicamente organizada. 

Reconhece o plenário a importância social e jurídica da instituição notarial na organização do 
Estado e declara ser o maior desejo de todos que a ela servem mantê-la na prestigiosa e 
relevante posição que sempre desfrutou, propugnando pela sua crescente elevação cultural. 

II - ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NOTARIAL aos princípios do notariado de tipo latino, definido 
pelas resoluções dos congressos anteriores: 

a) organização corporativa;  

b) formação jurídico-profissional;  

c) competência funcional. 

Resolve o plenário adotar o projeto de lei dispondo sobre o exercício da função notarial 
aprovado pela Federação Brasileira dos Colégios Notariais, onde, na medida das atuais 
possibilidades para a organização notarial brasileira, se encontram adaptados os princípios do 
Notariado de tipo latino relativamente a organização corporativa formação jurídico-
profissional e competência funcional. 

III - INTERVENÇÃO DOS NOTÁRIOS: 

a) nos Testamentos e Sucessões;  

b) nas Sociedades. 



Dada a limitação da intervenção dos notários brasileiros nos testamentos, sucessões e 
sociedades, limitação que se restringe à lavratura dos instrumentos públicos quando por lei 
exigidos ou facultados, resolve o plenário aguardar os conhecimentos mais amplos que dessa 
matéria advirão da realização do IV Congresso Internacional do Notariado Latino. 

IV - DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES: 

a) dos Tabeliães titulares;  

b) dos Tabeliães substitutos; 

c) dos Escreventes e Auxiliares. 

Declara o plenário que este item foi examinado sob o ponto de vista da responsabilidade civil, 
criminal e fiscal e resolve: 

a) que caiba ao tabelião titular ou substituto que tenha subscrito o ato, a responsabilidade civil 
pela indenização a terceiros prejudicado por erro, dôlo ou culpa; 

b) que o tabelião titular, o substituto, bem como o escrevente e auxiliar, na parte criminal e 
fiscal, responda cada um pessoalmente pelo ato que praticar; 

C) que, quanto à responsabilidade civil pela indenização de prejuízos a terceiros, caiba ao 
tabelião titular ou substituto, ação regressiva contra escreventes, auxiliares ou terceiros que, 
de fôrma direta ou indireta, a ela tenham dado causa. 

V - BRASIL, SEDE DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATINO EM 1956, NO 
RIO DE JANEIRO. 

Faz o plenário um apelo a todos os notários brasileiros para que dêem toda a colaboração aos 
trabalhos da Comissão Organizadora, concitando-os a prestigiar o conclave com a sua 
presença. 

VI - SEDE DA V JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA. 

Por unanimidade de votos foi eleita a cidade da Fortaleza, Estado do Ceará, como sede da V 
Jornada Notarial Brasileira, a realizar-se em 1957, em época a ser escolhida e com temário e 
programa a serem organizados pela Comissão Organizadora que se constituir. 


