
A TAXA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

O Ministro da Fazenda, em circular dirigida às repartições subordinadas à Pasta, declarou: 

1º - Que a taxa de Educação e Saúde deverá ser exigida de casa papel, isto é, de cada ato, 
contrato, documento ou livro compreendidos na tabela da Lei do Selo, ainda mesmo no caso 
em que o pagamento seja permitido ou devido englobadamente. 

2º - Que em conseqüência do disposto do item interior fica revogado a segunda parte do item 
"v" da circular n.º 61, de 30 de setembro de 1946. 

RECEBEMOS AS SEGUINTES REVISTAS: 

"NUESTRA REVISTA" - editada em Madrid - Espanha. 

"REVISTA JURIDICA NOTARIAL" - editada pelo Colégio de Notários do Distrito Federal e 
Territórios do México. 

"REVUE PRATIQUE DU NOTARIAT BELGE" - editada em Bruxelas - Bélgica. 

"REPERTOIRE GENERAL PRATIQUE DU NOTARIAT EL DE L'ENREGISTREMENT" - editada em Paris 
- França. 

"REVISTA DE NOTARIADO E REGISTRO PREDIAL" - editada em Lisboa - Portugal. 

"BULETIM DU JONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT" - editada em Paris - França. 

"LA REVUE DU NOTARIAT" - editada em Quebec - Canadá. 

"TRATADO TEORICO E PRATICO DE NOTARIADO" - I e II Volume. Trabalho feito pelo nosso 
distinto colega Dr. Avelino de Faria, serventuários em Lisboa - Portugal. 

"CURSO DE CONFERÊNCIAS" - 1948. Trabalho publicado pelo Ilustre Colégio Notarial de 
Valencia - Espanha. 

"ANALES" - Da Universidade de Santo Domingo, referentes aos anos de 1945, 1946, 1047 e 
1948, da cidade de Trujillo - República Dominicana. 

Agradecemos o recebimento dessas magníficas publicações, que ficam a disposições de todos 
os nossos colegas em nossa sede social. 

REVISTA INTERNACIONAL DO NOTARIADO 

A Revista Internacional do Notariado, órgão oficial do Comitê Permanente do Congresso do 
Notariado, publica em seu 4º número, a Lei de Aposentadoria dos serventuários e de mais 
auxiliares de Justiça. 

A mesma será enviada aos nossos associados e as associações de classe do país, por 
intermédio da nossa Associação. 



II CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATIDO 

A Associação recebeu o convite oficial, extensivo a todos os notários brasileiros, para participar 
do Congresso Internacional do Notariado Latino, a realizar-se na segunda quinzena de 
outubro, em Madri. 

Dado o brilhantismo do I Congresso realizado em Buenos Aires, em 1948, e ao grande 
interesse para a classe das teses a serem discutidas a Associação está empenhada em 
constituir uma delegação de notários não só do nosso Estado, como de todo o Brasil, para 
representar o Notariado brasileiros naquele Congresso. 

Com esse fim já dirigiu circulares a todos os seus associados bem como às demais associações 
de classe do país, e designou para atender e esclarecer os interessados o Dr. Antonio Augusto 
Firmo da Silva, 4º Tabelião de notas da Capital, com cartório à Rua da Quitanda, 86 - tel. 3-
9314. 


