
Discurso 

Depois falou o Exmo. Sr. Henri Maigret (França), Presidente do Conselho Permanente da União 
Internacional do Notariado Latino, que proferiu o seguinte discurso, em francês, assim 
traduzido: 

Presidente do Conselho, Permanente da União Internacional do Notariado Latino. 

O SR. HENRI MAIGRET (frança) - Exmo. Sr. Dr. Nereu, Ramos, DD. Ministro de Estado da Justiça 
e Negócios de Interior; - Exmo. Sr. Embaixador José Carlos de Macedo Soares, DD. Ministro de 
Estado das Relações Exteriores; Sr. Representante do Exmo. Sr. Presidente da República; Sr. 
Representante- do Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal; Exmos. Srs. 
Embaixadores; Dignas Autoridades; Exmas. senhoras; Senhores delegados: 

Seria mal reconhecer a honra que nos faz o Sr. Presidente da República dos Estados Unidos do 
Brasil assim como as altas autoridades governamentais que estão representadas ou assistem 
pessoalmente a esta Sessão solene de instalação do IV Congresso da União Internacional do 
Notariado Latino, se não exprimisse convenientemente os sentimentos do Conselho 
Permanente da União e dos representantes dos 17 países que participam do Congresso. 

Peço-lhes permissão, pois, Excelências, Senhoras e Senhores, de usar o meu idioma materno, o 
francês. 

A representação do Sr. Presidente da República brasileira nesta cerimônia, manifesta a estima 
na qual S. Exa. mesmo 

o as altas autoridades brasileiras têm a instituição notarial 

o o favor que elas outorgam à empresa generosa e obstinada do Notariado brasileiro, de se 
organizar corporativamente e de se aperfeiçoar mais ainda profissionalmente. 

A União Internacional do Notariado Latino sente-se profundamente reconhecida por esta 
deferência e solicita ao Sr. representante do Chefe do Governo transmitir a S. Exa. a 
homenagem que, por meu intermédio, a União presta à grande nação brasileira e ao eminente 
Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. 

Minhas senhoras; meus senhores: 

A honra que me coube de presidir o IV Congresso da União Internacional do Notariado Latino 
não é devida nem aos méritos de quem lhes fala, nem à vossa escolha. Fui chamado a 
desempenhar essa função por força do artigo 12 dos Estatutos da União, pela ausência 
involuntária do Presidente em exercício Sr. José A. Negri. 

O Sr. José A. Negri, que presidiu brilhantemente, corno os Srs. sabem, os três primeiros 
congressos internacionais, Negri, que foi o inspirador da idéia de um congresso internacional 
do notariado, magnificamente realizado pelo Colégio de Escrivães de Buenos Aires, Negri, que 
representa e ilustra o notariado internacional e cujo nome permanecerá para todo o sempre 
ligado à obra e aos fastos da União Internacional do Notariado Latino, viu-se impedido, por 



motivo de doença, de estar aqui entre nós e de ocupar o lugar de que lhes falo neste 
momento. 

Estou certo, senhores, que será julgado favoravelmente este primeiro ato do nosso Congresso 
de exprimir ao Presidente da União a nossa simpatia, os nossos votos de restabelecimento e a 
nossa gratidão, antes mesmo, que o Congresso esteja oficialmente reunido a partir desta 
Sessão solene de instalação. 

O Sr. Presidente da Comissão Organizadora, Dr. Fernando de Azevedo Milanez, no banquete 
de encerramento de, III Congresso Internacional realizado em Paris, a 8 de maio de 1954, dizia-
nos, aludindo à escolha feita na véspera, da cidade do Rio de Janeiro para sede do IV 
Congresso: 

"Nós não vos dizemos adeus, mas tão somente até logo, eis que esperamos ter o prazer de 
receber-vos, a todos, em 1956, no Rio de Janeiro. 

E quando estiverdes próximos dessa cidade, erguei os vossos olhos e olhai, no alto do 
Corcovado, o Cristo Redentor, com seus braços abertos para acolher-vos. Mais distantes, 
baixando o vosso olhar, nos encontrareis, também com os braços abertos para vos abraçar a 
todos, num fraternal aperto". 

Efetivamente, chegando pelos ares, pelo mar, do Oriente - daquele que é o "vosso" Oriente 
para com os europeus ocidentais - do Norte e da profundeza do continente americano, nós vos 
encontramos, nossos companheiros brasileiros, tendo-nos preparado a acolhida e a morada, 
oferecendo-nos, inclusive, o calor afetuoso da vossa recepção. 

A União Internacional vos é imensamente grata, senhores notários brasileiros, por terdes 
assumido o pesado encargo de organizar o IV Congresso. 

Tendes um merecimento particular por tê-lo aceito. A vossa Federação de Colégios Notariais 
veio à luz somente em 1952. O Brasil é um pais imenso (oito milhões de quilômetros 
quadrados) ; as comunicações, difíceis por essa razão e pela natureza agreste de grande parte 
do pais, que tornam mais difíceis as relações e os agrupamentos. Não obstante, aqui 
compareceram numerosos notários brasileiros para receber os notários estrangeiros, que 
responderam ao vosso convite, numerosos também, 

Muito mais eles teriam feito, se o tivessem podido. 

A distância, o preço elevado da viagem, a ausência prolongada impediram a muitos dos que o 
teriam desejado, de participar deste Congresso. 

Todavia, fizestes o máximo para facilitar as adesões: 

A escolha de um hotel esplendido e próprio para serem realizadas reuniões e alojar os 
congressistas... 

A determinação de um plano de estada relativamente módico, se comparado ao luxo e 
abundância das vantagens proporcionadas, que eliminam dos congressistas todos os cuidados 
materiais. 



As instalações das salas das sessões e de trabalho. 

A feliz distribuição dos dias e horas de trabalho e ... o tempo livre oferecido aos viajantes. 

O atrativo dessa Exposição de Livros e Documentos Notariais que tivestes a iniciativa louvável 
de organizar. 

Tudo isso, representa um esforço feliz da Comissão Organizadora, que merece um louvor e um 
agradecimento que nós lhe tributamos largamente. 

Porém, seria exagero pretender que o sucesso de afluência conseguida pelo Congresso do Rio 
de Janeiro seja devido inteiramente ao trabalho admirável da Comissão Organizadora. 

Não me julgueis com severidade por dizê-lo, Srs. membros da Comissão: Se por acaso podeis 
sentir-vos diminuídos em vossa função de organizadores - e sabe Deus que a homenagem que 
acabo de vos prestar é sincera e merecida - não deixareis de vos sentir exaltados em vossa 
personalidade de brasileiros. O que nos atraiu a vós, brasileiros, é o Brasil. 

O Brasil! Esse continente dentro de um continente, que além do Equador, ao Norte, até além 
do Trópico, ao Sul, e do Atlântico à Cordilheira, estende suas terras vermelhas e sua floresta 
verde, seus afluentes, a grande selva profunda e virgem, o Brasil dos seringueiros e dos 
cangaceiros, o Brasil com o qual as crianças dos velhos países da Europa sonham na idade em 
que se acredita na aventura! 

E não somos nós todos, a esse respeito... velhas crianças? 

O Brasil também das grandes cidades da costa oriental. Rio de Janeiro, o Corcovado, o Pão de 
Açúcar, a baía de Guanabara (onde uma pequena ilha ainda conserva o nome de um meu 
compatriota, Villegagnon, que aqui desembarcou há quatro séculos), São Paulo e o Serpentário 
do Butantan; Santos, a capital do café; Bahia, das cem igrejas; Ouro Preto, a pérola das cidades 
coloniais; Belo Horizonte, a capital criada pelo homem... e tantas outras cidades curiosas ou 
magníficas. 

Mas o Brasil, não é só esse Brasil pitoresco contido nos livros de exploração. 

O Brasil, é também o país dessas metrópoles mundiais que erguem suas construções de vinte 
andares à beira do Flamengo e de Copacabana e do coração fremente das ruas de São Paulo. 
Este país onde em cada cidade, diariamente, é erguido um edifício, um hectare de terra 
insalubre é tornado 

habitável, uma vitória é ganha para a civilização contra o clima, contra a natureza hostil. Este 
país onde se constróem casas, usinas, barragens, centrais elétricas, segundo a mais moderna 
técnica, onde o avião é de uso tão familiar como a pequena estrada de ferro de interesse local 
na Europa. 

O Brasil é isto também: uma grande nação moderna que se equipa, se industrializa e, a passos 
largos, sobrepuja em suas realizações atuais os nossos lentos progressos de países do Velho 
Mundo. 



Mais, talvez, que as pepitas do Eldorado e as florestas de pau-brasil, isso nos fascina, a nós, 
velha gente dos "velhos países". 

É esta, de fato, uma linda expressão da qual se servem os nossos amigos canadenses. Os 
"velhos países"! Aqueles de onde vieram antigamente os nossos antepassados. Mas, também, 
(o dito é usado com afetuosa indulgência, que se tem pelos caprichos, manias e hábitos uni 
pouco fora de uso dos anciãos) os países onde conservam ainda hábitos arcaicos e métodos 
ultrapassados, mas que são amados por isso mesmo, pois que representam a tradição... E 
quanta grandeza nos fastos da tradição, e que sustentáculo, que encorajamento para as obras 
do futuro! 

Se nossos sentimentos, ao virmos da Europa até vós, são essa curiosidade de viajante e esse 
desejo de desfrutar os esplendores e os ensinamentos da vossa vitalidade nacional, imagino 
que os vossos sentimentos a respeito das pessoas dos velhos países, trazem, por sua vez, essa 
reverência pelo nosso passado e essa certeza que, de uma permuta entre nós, nem um nem 
outro terão nada a perder. 

Estejais seguros, Srs. notários brasileiros, que os hóspedes de um congresso no Brasil, trarão 
de volta, por sua vez, mais instruções do que as que terão trazido e deixado atrás de si. 

O estudo feito por um dentre vós dos temas do Congresso, é a prova disso. 

Os ternas são três e obedecem a uma tríplice intenção. 

Um deles (é o segundo na ordem do temário, se falo dele em primeiro lugar é porque a 
preocupação que provocou a sua escolha, é, de todas, a mais frisante) é O seguinte: 

"A adaptação da legislação notarial aos princípios do notariado de tipo latino, definidos pelas 
resoluções dos congressos anteriores, em matéria de: 

a) Organização corporativa; 

b) Formação Jurídico-profissional; 

c) Competência funcional. 

O objetivo visado, desde que esse assunto foi escolhido quando do Congresso de Paris, foi o de 
colocar em evidência os princípios sobre os quais estamos todos de acordo e que desejamos 
ver prevalecer na legislação de todos os países aderentes à União - e mesmo naqueles que 
ainda não fazendo parte da mesma, poderão nela se integrar mais tarde. 

É esta a nossa profissão de fé, se assim podemos dizer. Ainda que o crente se confirme em sua 
crença através da repetição diuturna do Credo, não há mal nenhum em que a União (e os 
membros da União) reafirmem periodicamente os seus dogmas. 

O primeiro item do temário é a instituição notarial, sua posição na sociedade juridicamente 
organizada. 



Esse assunto permite e tem permitido aos autores eminentes que dele cuidaram, de extrair da 
filosofia do Direito e da filosofia da Política, idéias aplicáveis especialmente na instituição 
notarial.  

É o notariado uma questão de Direito Público, ainda que os notários exerçam sua atividade na 
esfera do Direito Privado? 

Ou, ao contrário, são eles agentes de instrumentação nascidos espontaneamente de uma 
necessidade de ordem privada e consagrados pelo Poder Público? 

O que prevalece nas suas funções? O caráter de funcionário público? Ou aquele de mandatário 
escolhido pela vontade das partes? 

Em que medida e até que ponto dependem eles da autoridade governamental? Em que 
posição eles; se situam perante o Poder Judiciário: subordinada ou autônoma, complementar, 
subsidiária ou paralela e equivalente? 

Todas essas questões se apresentaram aos autores dos sábios trabalhos que teremos 
oportunidade de examinar e em função dos quais o Congresso terá que definir sua doutrina. 

Pode-se formular contra esse primeiro item do temário - e não se deixou de fazê-lo - a objeção 
de que a União Internacional foi de modo constante condescendente e que, notadamente a 
Revista Internacional do Notariado se dedicou em demasia aos assuntos de ordem teórica e 
especulativa. 

O notário é, acima de tudo, um prático do direito. Sua aplicação diária se dirige a problemas 
práticos. O essencial do ensinamento das escolas de notariado é a prática notarial. E, como 
disse o grande escrivão francês Molicre, "o homem vive de boa sopa e não de bonita 
linguagem". 

De que vale um médico prático que não se utiliza senão de receitas e fórmulas sem 
compreender o seu sentido profundo, ou melhor, o sentido mesmo de sua atividade prática? 
Imagino um prático que ignora tudo exceto a prática e não faz caso senão da prática, 
semelhante a esses homens da caverna de Platão, que associam uma idéia de realidade 
àqueles que eles vêem esquivar-se, fugitivos e sem corpo, no teto de sua estreita prisão. 

O mundo moderno se utiliza da técnica com habilidade e eficiência magistrais; ele é, talvez, 
muito propenso a exaltar a técnica às custas da cultura. Técnicos práticos e pratiquistas vão 
pelo mundo gritando: "Os antigos deuses morreram", e erguem o totem bárbaro da Técnica 
tão somente sobre os altares profanados dos deuses da Inteligência. 

Não somos daqueles. Entretanto, sabemos dar às questões práticas aquilo que lhes toca. A 
escolha do terceiro item do nosso temário é uma prova do que afirmamos: 

"Intervenção dos notários: 

a) Nos testamentos e sucessões; 

b) Nas sociedades". 



Duas intenções presidiram a escolha desse tema. 

Uma delas é, precisamente, a preocupação de ventilar um assunto que é praticado 
constantemente na instrumentação profissional dos notários de certos países da União, 

A outra deriva, justamente, da constatação que somente em certos países da União - e não em 
outros - os notários participam do regulamento das sucessões testamenteiras ou "ah intestat" 
e intervém na constituição, administração, liquidação e partilha das sociedades, seja 
obrigatoriamente, em virtude de uma prescrição legal imperativa, seja facultativamente, mas 
freqüentemente, eis que a sua intervenção é considerada como útil, verdadeiramente 
indispensável à perfeição das operações sociais, no seu próprio interesse. 

Nisso, manifesta-se essa vontade de evolução da boa doutrina ou do bom método, esse 
espírito de proselitismo para a boa causa, que é a própria raiz da criação da União 
Internacional. 

Nenhum dos notários aqui presentes pode pretender ter atingido a perfeição, de estar certo 
da permanência de seus métodos e de não ter jamais necessidade de modificar-se ou de 
progredir. Cada um de nós pode encontrar - e deve procurar entre os demais, ensinamentos, 
exemplos geradores de progresso e de melhoria para si próprio. 

E faz parte do dever daqueles que dispõem de instituições mais sólidas, de métodos mais 
proveitosos, de maior evolução, de recursos mais extensos, expor aos outros o benefício... 

Como é do interesse daqueles que ainda não conhecem, aprender - através dos primeiros 
quanto eles podem aumentar o domínio de sua atividade, seu valor profissional, sua utilidade, 
social... melhor dizendo, eles próprios e melhor servir a sociedade e a nação. 

Três temas, três florões à coroa da União Internacional: 

Uma soma de princípios do Direito Notarial e da Legislação notarial; 

A exaltação da função profissional no quadro jurídico e no meio social; 

Enfim, a assistência dos interesses materiais e morais dos notários pessoalmente. 

Foi esse o programa de ontem da União; será o programa de amanhã e o programa de sempre. 

Às vezes, é difícil manter o equilíbrio entre a serventia coletiva e o interesse individual. Mas, 
para nós, notários, talvez menos que para os outros, pois que em nossa profissão isso é um 
dogma que não admite heresias: em nossa casa e por nós próprios, a honra prevalece sobre o 
proveito. 

É necessário uma grande fé e muito desinteresse para colaborar na obra internacional sem 
dela retirar nenhuma vantagem pessoal imediata. Não obstante, durante muitos anos ainda, é 
a essa fé, a esse desinteresse que se torna preciso apelar a fim manter o futuro da União, 
garantido por oito anos de existência, mas sujeita ainda a essas doenças de crescimento de 
que sofrem as instituições como os seres. 



Uma árvore jovem cresce, é vigorosa e promete flores e frutos. Em seguida, de súbito, um 
vento de seca a ataca e ela se definha. 

O vento de seca que ameaça as instituições humanas é o desânimo, o afrouxamento das boas-
vontades, a ausência de esforço. 

A nossa União é uma criação constante. Dois congressos sucessivos após aquele de seu 
nascimento, manifestam a sua vitalidade. 

Esses congressos periódicos são necessários não somente pelas informações e 
aperfeiçoamentos que eles trazem, mas também, sobretudo, talvez pela comunhão que eles 
possibilitam aos partidários de uma mesma fé. 

Eis-nos reunidos no IV Congresso. Façamo-lo - vós o desejais? - à imagem da cidade da qual ele 
traz o nome e da nação que nos abriga. 

Quando o viajante chega no Rio de Janeiro pelos ares e vê desenvolver-se ante seus olhos 
maravilhados a mais bela baía do mundo, engastada na cintura de colinas que a circundam, ele 
vê, ao mesmo tempo, os picos elevados e o denso arvoredo de uma planície que não se situa 
fora da cidade, que cercam a cidade (mas não é fora da cidade que eles; a invadem?) e as 
construções audaciosas que circundam a praia e as avenidas principais. E a gente se pergunta o 
que prevalece em uma natureza exuberante e rebelde submetida aos empreendimentos 
humanos, decididos, obstinados, mais numerosos, mais perfeitos cada dia que passa. 

E se o olhar pudesse abraçar na mesma visão este Brasil imenso - mas isso se consegue através 
do pensamento, lendo as descrições dos viajantes, consultando as memórias e as estatísticas - 
experimentar-se-ia a mesma complexidade de impressões entre as quais a que evoca uma 
natureza próxima dos primeiros dias de sua criação, e uma sociedade distinta, resolutamente 
moderna e à frente do requinte e do progresso. 

Que a obra deste congresso una da mesma maneira as riquezas da tradição notarial secular e 
as realizações de um modernismo ousado, porém refletido! 

Não abandonemos nada daquilo que seja ainda válido - das lições do passado, mas não nos 
esqueçamos que se o espírito e o coração humano permanecem semelhantes ao próprio 
homem, no decorrer dos séculos os meios de ação e de expressão se transformam. 

São esses os cuidados que submeto à vossa reflexão e ao vosso zelo, senhores, na hora de se 
iniciar em terra brasileira, entre um notariado inovador e na atmosfera de um acolhimento 
comovedor, o IV Congresso Internacional da União Internacional do Notariado Latino. (Palmas 
prolongadas). 

Por fim, levantou-se o Exmo. Sr. Dr. Nereu Ramos que pronunciou o seguinte e expressivo 
discurso, pela autoridade que dele emana: 


