
COLEGIO NOTARIAL DE SÃO PAULO 

 

Com o presente numero, iniciamos esta seção especializada. Aqui serão publicados os 
trabalhos, leis, projetos, jurisprudência, sugestões, opiniões e tudo o mais relativo ao interesse 
particular dos Notários. Esperamos a colaboração de todos os colegas, não só do nosso Estado, 
mas de todo o Brasil. 

E nasce esta seção da proposta enviada por oficio à Diretoria da Associação pelo nosso 
prezado consocio e colaborador Dr. Antônio A. Firmo da Silva, proposta essa que em reunião 
de 9 de Janeiro p.p. foi unanimemente aprovada e que é de, teor seguinte: 

llmos. Snrs. Presidente e demais Diretores da Associação dos Serventuários de Justiça do 
Estado de São Paulo: 

Antônio Augusto Firmo da Silva, 4.0 Tabelião de notas, sucessor, desta Capital, associado e 
membro do Conselho Fiscal dessa Associação, nos termos das letras "g" do artigo 9.1 e "b" do 
art. 42 dos Estatutos vigentes, vem expor a V.V.S.S. e sugerir o seguinte: 

a) que, apesar de não ser expresso nos Estatutos, evidentemente a nossa Associação de classe 
não pode descuidar de, caráter científico de nossa profissão, devendo promover por todos os 
meios a sua difusão; 

b) que, a nossa Associação abrange em seu seio todas as naturezas de oficies de justiça, sendo 
certo que cada um tem a sua peculiaridade. a sua especialidade de funções, estendendo-se 
uns mais e outros menos, no campo da ciência jurídica; 

C) que, justamente por abranger todas as naturezas de serventuários de Justiça, o parágrafo 
1.º do art. 19.º dos Estatutos, determina que "na Diretoria não poderão figurar mais de dois 
serventuários da mesma natureza"; 

d) que, assim sendo, tendo em vista, precipuamente, a mais intensa união da classe, o maior 
prestígio cultural de nossa profissão e valendo-me da competência atribuída à Diretoria pela 
letra "h" do art. 27 de nossos Estatutos, venho sugerir que, corno departamento anexo à nossa 
Associação, seja criado o "Colégio Notarial de São Paulo", cujas atividades serão reguladas pelo 
seguinte Regulamento: 

"COLEGIO NOTARIAL DE SÃO PAULO 

Regulamento 

Art. 1º - Nos termos da letra "h", do artigo 27, dos Estatutos vigentes, como departamento 
anexo à Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo, sob seus Estatutos e 
personalidade jurídica, fica criado o Colégio Notarial de São Paulo. 

Art. 2º - São objetivos primordiais do colégio notarial de 

São Paulo: 



a) divulgar e difundir os principies da Instituição notarial; 

h) promover estudos, conferências, congressos, cursos e todos os demais meios para o 
progresso cientifico do notariado; 

C) zelar pelo decoro profissional, pela maior eficácia dos serviços, notariais e pelo 
cumprimento dos princípios da Ética profissional; 

d) promover perante as autoridades competentes a expedição de resoluções de caráter geral 
tendentes a unificar o processo notarial e boa correspondência entre os notários; 

e) manter-se em permanente contato com os colégios e instituições notariais do país e do 
estrangeiro, promovendo intercâmbio, de leis, seus projetos, bibliografia e tudo o mais que 
(liga respeito ao notariado, seus objetivos e desempenho de suas funções; 

f) representar o notariado estadual em congressos especializados, nacionais ou e estrangeiros; 

g) colaborar, em sessão especializada, no órgão oficial de publicidade da Associação; 

Artigo 3º - Tratando-se de departamento especializado, a direção geral do Colégio, Notarial de 
São Paulo, será exercida pelo Diretor da Associação que, na Sua Diretoria, represente os 
Tabeliães de Notas. 

§ único - Si na Diretoria da Associação existir mais de um Tabelião de Notas, será Diretor do 
Colégio Notarial o mais antigo na profissão. 

Artigo 4º - O Diretor do Colégio Notarial, para melhor desempenho de suas funções e alcance 
de seus objetivos, poderá designar livremente dentre os Tabeliães de Notas do Estado, 
associados da Associação, com ao funções administrativas que lhes determinar, dois 
subdiretores e dois secretários. 

§ único - Tais auxiliares exercerão suas funções administrativas exclusivamente dentro dos 
objetivos e no interesse do Colégio Notarial, sendo-lhes vedada qualquer função executiva, 
quer pelo Colégio Notarial, quer pela Associação, e seus mandatos terão a mesma duração do 
mandato do Diretor. 

E aqui está, snrs. Diretores, a sugestão que vos ofereço, na certeza de que, uma vez adotada, 
servirá não só para melhor congregar nossos colegas, corno também, para despertar maior 
interesse pelo caráter cientifico de nossa profissão, especialmente da Instituição Notarial, que 
deve acompanhar pari-passu a evolução do Direito em todas as suas ramificações. 

Certo de merecer a vossa atenção, e submetendo esta sugestão ao vosso elevado critério, 
aproveito-me desta oportunidade para vos apresentar os meus protestos de solidariedade, 
alto apreço e consideração. 

São Paulo, 2 de janeiro de 1951. 

(a) Antônio A. Firmo da Silva 



Fica assim, por resolução unanime da Diretoria, criado o Colégio Notarial de São Paulo, como 
departamento anexo desta Associação, criação essa que se justifica plenamente pelos seus 
altos objetivos. 

Nos termos do seu Regulamento, foi nomeada a seguinte Diretoria: 

Diretor - Dr. Francisco Teixeira da Silva Júnior. 

Sub-Diretores - Dr. Antônio A. Firmo da Silva. Dr. Octavio Uchôa da Veiga. 

Secretários - Dr. Menotti Del Picchia. 

Dr. Antonio Tupinambá Vampré. 


