
TEMÁRIO DO V CONGRESSO EM ROMA - 1958. 

 

O Congresso fixou a cidade de Roma para sede do V Congresso em 1958 e Montreal, no 
Canadá, para sede do VI Congresso em 1960, devendo pois instalar-se na histórica e belíssima 
capital italiana, em dois de Outubro próximo, o V Congresso Internacional do Notariado Latino, 
cujo temário é o seguinte: 

1 - O segredo profissional do Notário e de seus auxiliares. 

2 - Adaptação dos métodos e processos técnicos modernos à atividade profissional do Notário, 
especialmente no que se refere: 

a) identificação dos comparecentes aos atos notariais; 

b) constatação autentica das declarações de vontade e de fatos; 

e) fôrma gráfica para a lavratura e reprodução dos atos notariais. 

Conselho Permanente 

Na ultima sessão plenária foi eleito o Conselho Permanente da União Internacional do 
Notariado Latino para o período de 1956/1958, organismo que ficou assim constituído: 
Presidente - Dr. Rafael Núnez Lagos (Espanha). Vice-Presidente - Me. Renê Dechamps, 
(Bélgica). Vice-Presidente - Esc. Alberto H. Wuille-Bille (Argentina). Vice- Presidente - Dr. Silvio 
Mandelli (Itália). Vice-Presidente - Dr. Félix Ochotéco (h) - (Porto-Rico). - Secretário - Dr. 
Enrique Giménez Arnau (Espana). Secretário Dr. Carlos E. Peralta Méndez (Guatemala). - 
Tesoureiro - Dr. Albert Brauen (Suíça). 

Sessão solene de encerramento 

Realizou-se no Hotel Quitandinha, em 31 de Agosto, a sessão solene de encerramento do 
Congresso, com a presença de todas as Delegações e numerosos notários dos diversos Estados 
do Brasil, tendo sido proferidos brilhantes discursos pelo Dr. Fernando de Azevedo Milanez, 
Presidente da Comissão Organizadora, Dr. Silvio Mandplli, Presidente da Delegação Italiana, 
Dr. Rafael Nunes Lago, novo Presidente da União Internacional do Notariado Latino e Me. 
Henri Maigret, Presidente do Congresso. 

Exposição do Livro Notarial 

Como rota curiosa do Congresso, foi inaugurada uma interessantíssima exposição do Livro 
Notarial, com elevada e variada quantidade de livros, documentos e escrituras originais muito 
antigos, alem de outros elementos relativos ao exercício da função notarial nos diversos países 
aderidos, assim como algumas peças da característica indumentária dos respeitáveis notários 
de outróra, inclusive dois elegantes e vistosos fardões típicos do notário francês do século 
XVIII. 

Banquete de despedida 



O banquete com que tradicionalmente se encerram os atos oficiais dos Congressos 
Internacionais, foi realizado com toda a solenidade no belíssimo salão de festas do Hotel 
Quitandinha, decorado com fino gosto e originalidade com frutas e plantas tropicais, em um 
ambiente da mais fraternal cordialidade e simpatia, de envolta com números de canto e 
música, o que lhe emprestou ainda um cunho de afetuosa confraternização e elevada 
espiritualidade. Fizeram. uso da palavra para as saudações do estilo os seguintes Delegados: 
Alberto H. Wuelle-Bille, Lucas Bravo Jofré, Bernard Robineau, Willem Janssens, Silvia Betancor 
Ortiz, Henri Maigret e por ultimo, em nome da Comissão Organizadora do IV Congresso 
Internacional do Notariado Latino, falou o Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, Presidente da 
Delegação Brasileira ao mesmo Congresso, agradecendo o comparecimento e a cooperação 
dos colegas estrangeiros e dos nacionais para o indiscutível sucesso do referido Congresso, 
concitando a todos para o próximo, em 1958, na Cidade Eterna. 

Não podemos encerrar o rápido relatório deste Congresso sem assinalar de fôrma positiva a 
valiosa e insuperável atuação do nosso infatigável companheiro, Dr. Antonio Augusto Firmo da 
Silva, DD. Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo e 
atual Presidente da Federação Brasileira de Colégios Notariais, a cuja dedicação e esforços 
devemos a brilhante realização deste Congresso. A ele pois, todos os cumprimentos e a 
gratidão de toda a classe. 


