
TEMÁRIO 

O temário aprovado na reunião de Paris e tomado em consideração e discutido no IV 
Congresso foi o seguinte: I - A instituição notarial, sua posição na sociedade juridicamente 
organizada. II - Adaptação da legislação notarial aos principies do notariado latino, definidos 
pelas resoluções dos congressos anteriores: a) organização corporativa; b) formação jurídica e 
profissional; e) competência funcional. III - Intervenção dos notários: a) nos testamentos e 
sucessões; h) nas sociedades. 

 

Resoluções 

 

Foram as seguintes as conclusões das comissões assessoras aprovadas pelo Congresso: 

A instituição notarial; sua posição na sociedade juridicamente organizada 

Depois de ampla troca de idéias chegou-se às seguintes conclusões: 

1 - O notário latino, encarregado de aplicar a lei nos contratos que autentica é um orientador 
desta lei para as partes; alem disto, diante da obscuridade, contradições ou mesmo omissões 
da lei, cumpre-lhe esclarece-la e interpretá-la. A pratica notarial é, por conseguinte, uma fonte 
de direito complementar à obra do legislador. 

2 - O notário latino desempenha um papel essencial de conciliador e de árbitro entre as partes, 
papel este que lhe advém de sua jurisdição voluntária. 

3 - O notário latino dá à lei uma fôrma viva cuja expressão corresponde quer a vontade do 
legislador quer a vontade das partes e o notário deve saber se adaptar tanto aos casos 
particulares como ás situações criadas pela evolução econômica e social do país onde ele 
exerce a sua função. 

4 - A estabilidade do notário latino, enquanto não a tiver desmerecido, é um fator constante 
de permanência e de paz. 

5 - Finalmente, por exercer uma função pública em que é obrigado a prestar seus serviços 
quando lhes sejam exigidos, o notário latino confere aos atos que recebe bem como aos fatos, 
relatados nesses atos, uma força, um poder que provêm do "Impérium" do qual ele é 
investido. Dai provêm a segurança das partes e, por conseguinte, também a tranqüilidade 
social. 

Devido ás características acima definidas da instituição notarial, o Congresso propõe a seguinte 
voto: 

1 - Que não somente pela formação profissional que o notário recebe, mas também pelos 
conhecimentos de legislação, jurisprudência e doutrina que, dia a dia, durante o exercício de 
sua profissão vai acumulando, o notário deve estar ao corrente da evolução jurídica que se 



processa em seu redor, de maneira a poder refletir constantemente em seus atos o "status" de 
direito em cada etapa de seu desenvolvimento. 

2 - Que, tendo em vista o eminente papel social do notário latino, a organização profissional 
do notariado em cada um dos países da União seja tal que permita a todos o fácil e livre acesso 
aos serviços do notário. 

3 - Que, em toda parte, a matéria notarial fique reservada integralmente ao notariado, ao 
abrigo de tudo quanto possa limitar o seu alcance. 

Adaptação da legislação notarial aos princípios do notariado latino definidos pelos Congressos 
anteriores 

a) Organização corporativa. 

Reafirma este Congresso o deseja já expresso de que o governo, a disciplina e a assistência 
social dos notários estejam regulados e controlados pelos colégios e corporações notariais com 
a máxima autonomia. 

b) Formação jurídico-profissional. 

Reitera o IV Congresso Internacional que o notário deve capacitar-se técnicamente para o 
desempenho de sua função, mediante estudos universitários que abranjam a' totalidade das 
disciplinas jurídicas, sem prejuízo da especialização necessária e obrigatória para tudo quanto 
seja de aplicação ao exercício da profissão. 

c) Competência funcional. 

Particularmente, insiste este Congresso na- aspiração de que todos os atos de jurisdição 
voluntária, no sentido dado a essa expressão pelos países de língua espanhola, sejam 
atribuídos exclusivamente à competência notarial. 

Recomendação. 

O IV Congresso recomenda aos países aderentes da União: 

a) Que se adotem, o mais breve possível, pelos meios ao seu alcance nas legislações dos 
respectivos países, os princípios estabelecidos pelos Congressos anteriores e pelo presente; 

b) Que, por intermédio do Escritório Notarial Permanente de Intercâmbio Internacional 
(O.N.P.I.) e da "Revista Internacional do Notariado", publiquem-se e difundam-se todas as 
decisões anteriores para informação de todos os países da União, como também. que estes, ao 
término de seis meses antes de cada Congresso estabelecidos pelos estatutos, façam chegar à 
"Revista Internacional" todos os estudos, trabalhos e proposições que se relacionem com o 
desenvolvimento do notariado em sua jurisdição; 

c) Devem reiterar os postulados a resolução sobre a inamovibilidade e a independência do 
notário no desempenho de suas funções em especial a resolução do Congresso de, Madrid, o 
qual manifestou: "Que se requer uma especial vocação profissional e uma real independência, 
incompatível com as nomeações a prazo e com a submissão ao arbítrio governamental. 



Intervenção do notariado latino nos testamentos e sucessões 

Tendo em vista os trabalhos apresentados e considerando as diferenças existentes nos países 
da União no que diz respeito ás formalidades do testamento e ás transmissões sucessórias: 

1 - Afirma que a assistência do notário, na redação do testamento, constitui elemento 
fundamental para assegurar a livre manifestação de sua vontade e o exato conhecimento e 
aplicação da lei nas disposições e eliminando, na medida do possível, os motivos de 
controvérsias entre terceiros. 

2 - Fórmula o desejo que as legislações dos países da União consigam a unificação das fôrmas 
de testamentos. 

3 - Declara que a constatação da transmissão de bens "causa-mortis" é uma função especifica 
do notário. Consequentemente, emite o voto de que as sucessões devem ocorrer ante o 
notário, o qual terá plena intervenção nas mesmas até sua liquidação definitiva. Nos casos em 
que, para resolver controvérsias, recorram os interessados à autoridade judicial, esta, após a 
decisão, devolverá o assunto ao notário, para completar as demais fases da transmissão. 

4 - Aspira a extensão, a todos os países da União, de um registro dos atos da última vontade 
que assegure, ao mesmo tempo, o segredo e a certeza da existência deles. 

5 - Recomenda também a organização de um registro internacional de atos de última vontade. 

Intervenção do notário latino nas sociedades 

Tendo tomado conhecimento da natureza jurídica das sociedades nos países de direito latino e 
dos diferentes regimes em vigor relativos à intervenção dos notários na vida das sociedades 
comerciais, e após ter reconhecido 

a) Que a intervenção do notário na constituição e redação dos estatutos constitui uma das 
garantias mais importantes, seja para os associados, seja para terceiros; 

b) que a importância desta intervenção varia de país a pais, mas que nas legislações mais 
evoluídas tal intervenção tende a se tornar cada vez mais importante; 

c) Que esta tendência é plenamente justificada pela necessidade da proteção à economia 
pública, como é provado pela fato de, em certos países, os legisladores terem feito apelos ao 
notariado várias vezes e em seguida à crises financeiras; 

Afirma que: Somente a intervenção do notário é capaz de assegurar a todos os contratos de 
sociedades a perfeição jurídica indispensável ao bom funcionamento da sociedade; 

E emite o voto que: 

Em todos os países filiados à União Internacional do Notariado Latino, as legislações 
reconhecem a necessidade da fôrma notarial para a constituição e a modificação de todos os 
atos de sociedades, afim de lhes assegurar a perfeição jurídica indispensável ao bom 
funcionamento da sociedade; outrossim, opina que, para todos os efeitos, deve ser reservada 



ao notário a exclusividade da constituição e modificação de todas as sociedades nas quais a 
responsabilidade dos associados seja limitada em relação a terceiros. 

No transcurso das sessões do Congresso foram consideradas e aprovadas varias resoluções de 
grande importância para o desenvolvimento e evolução jurídica da atividade notarial no 
mundo latino, para a intensificação e regularização das relações notariais. e consultas 
internacionais e para a aperfeiçoamento dos organismos da União Internacional, cuja simples 
enunciação dá idéia de seu valor e das conseqüências favoráveis que resultarão de sua 
aplicação: criação de um código internacional de legislação notarial; organização em cada país 
de comissões de notários para trocar consultas internacionais; estimulo para a organização de 
congressos nacionais com participação internacional; reforma do estatuto e regulamento da 
União Internacional do Notariado Latino e financiamento da mesma. 


