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PRIMEIRA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

 

O Colégio Notarial de São Paulo, dando cumprimento ao seu programa de congraçamento da 
classe e de difusão intensiva das suas aspirações e anseios, realizou nesta Capital, de 8 a 13 de 
Janeiro pp., a Primeira Jornada Notarial Brasileira, que, como a designação está indicando, foi 
a primeira reunião concretizada de notários de todo o Brasil, em um movimento entusiástico e 
assaz animador pelos comparecimentos e pelos resultados obtidos. 

Compareceram tabeliães de notas do Norte, do Sul, do Centro do País e da Capital Federal, em 
uma demonstração evidente do interesse que a Jornada despertou, pois para todos foram 
enviados convites com o programa das comemorações, sessões e passeios, inclusive um 
temário com a súmula das questões e problemas que seriam debatidos, como de fato o foram, 
em um ambiente da mais completa cordialidade e do mais elevado espirito de cooperação. Foi 
um acontecimento festivo nesta Capital, tendo sido os senhores congressistas recebidos 
oficialmente, em audiência especial, pelo Senhor Governador do Estado, pelo Sr. 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça e pelo Sr. Secretário da Justiça, alem da 
homenagem de um banquete e de um esplendido concerto pela Orquestra Universitária de 
Concertos, no Teatro Universitário. Encerrando as comemorações houve uma excursão de 
automóvel a Santos, pela moderna Via Anchieta, com um magnifico almoço característico no 
bem instalado Club de Pesca, na Ilha das Palmas. Foram dias bem vividos, entre os afazeres das 
sessões plenárias e os trabalhos das comissões e os encantos das reuniões culturais, das 
recepções e festas promovidas em homenagem aos congressistas. 

Especialmente convidado, veio da Argentina Don José A. Négri, Presidente da União 
Internacional do Notariado Latino, que, como Presidente de Honra, presidiu a nossa primeira 
jornada, emprestando o brilho da sua inteligência e da sua experiência para o estupendo 
sucesso que foi, indiscutivelmente, essa nossa primeira tentativa de organização da classe, 
visando o seu maior fortalecimento e o alcance dos nobres objetivos que inspiraram os 
dedicados fundadores do Colégio Notarial de São Paulo. 

A Don José A. Négri e à sua exma. esposa foram tributadas as mais expressivas homenagens 
pelo Colégio Notarial  Brasileiro e pelos seus Diretores particularmente. 

A sessão solene de instalação, no moderno e esplendido salão-auditório da Associação Paulista 
de Medicina, que é um orgulho da cultura de São Paulo, realizou-se em 8 de Janeiro pp., as 21 
horas, perante vultuosa assistência, onde se notavam as figuras mais representativas da nossa 
sociedade, autoridades civis e militares, serventuários de justiça, escreventes de cartório, 
senhoras e senhorinhas. 

A mesa diretora ficou assim constituída: Presidente-Dr. José Vicente Alvares Rubião; 
Secretário-Dr. Antonio Augusto Firmo da Silva; Membros - Representante do Exmo. Sr. 
Governador do Estado, Representante do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de 
Justiça, Representante do Exmo. Sr. Secretário da Justiça, Don José A, Négri, Presidente da 
União Internacional do Notariado Latino, Dr. Francisco Vergueiro Porto, Presidente da 



Associação dos Serventuários de Justiça do Estado São Paulo, Dr. Francisco Teixeira da Silva 
Junior, Presidente do Colégio Notarial de São Paulo, Dr. Octavio Uchôa da Veiga e Dr. Manuel 
Ubaldino de Azevedo. 

Abrindo a sessão, o Dr. José Rubião, após saudar as autoridades e demais pessoas presentes, 
pronunciou as seguintes palavras: A Comissão Organizadora da Primeira Jornada Notarial 
Brasileira agradece e manifesta o seu reconhecimento às autoridades e representantes de 
classe, pela honra do seu comparecimento nesta Sessão Solene de Instalação da Primeira 
Jornada Notarial Brasileira. Agradece, de maneira muito especial e afetuosa, aos colegas, que, 
de outros recantos do país, aqui vieram trazer a luz de seus conhecimentos e a solidariedade 
de seus nomes à Jornada que hoje principia. Agradece, ainda, e muito cordialmente o 
comparecimento do Sr. José A. Negri, Presidente da União Internacional do Notariado Latino, 
cuja figura se destaca como estrela de primeira grandeza na constelação dos grandes vultos do 
notariado. Pela primeira vez no Brasil, vão os notários reunir-se, não somente para travar 
relações pessoais, tomar conhecimento das diversas legislações estaduais, como também para 
trocar pontos de vista e sugerir às autoridades a reforma da legislação e do processo notarial, 
no sentido de sua uniformização. No momento em que solenemente se instala a Primeira 
Jornada Notarial! Brasileira, necessário se torna pôr em evidencia o que venha a ser um 
notário. O célebre orador Favard, na sessão do Tribunal Francês, de 12 de Março de 1803, 
disse: "O notário, que é o confidente dos pensamentos de seus concidadãos, o regulador dos 
encargos o das obrigações que eles intentam contrair, que é quem, por sua condição, dá a 
sanção pratica de todas as leis, exerce uma magistratura especial, que eu considero a última 
das chaves do grande edifício social." Magistrado, sua fé pública representa a soberania 
nacional, e isto faz com que o ato dele emanado seja recebido por todos como certo e 
verdadeiro. A sua autoridade no meio social é incontrastável e o seu prestigio cada vez mais se 
fortalecerá dentro de uma agremiação como o Colégio Notarial de São Paulo, de outros 
Estados e do Brasil, ligados à União Internacional do Notário Latino. 

E com estas palavras o Dr. José Rubião declara instalada a Primeira Jornada Notarial Brasileira 
e dá a palavra ao orador oficial, Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, Presidente do Colégio 
Notarial de São Paulo, que proferiu o seguinte discurso: 

"Exmo. Sr. Representante do Exmo. Sr. Governador do Estado. 

Exmo. Sr. Representante do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. 

Exmo. Sr. Representante do Exmo. Sr. Secretário da Justiça. Exmo, Sr. Dr. Francisco Vergueiro 
Porto, DD. Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo. 

Don José A. Négri, DD. Presidente da União Internacional do Notariado Latino. 

Exmas. Senhoras, meus senhores.  

Colegas. 

Saibam quantos a esta pública reunião compareceram, aos oito dias do mês de Janeiro, do ano 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e cinquenta e dois, que, neste 
magnifico salão-auditório da Associação Paulista de Medicina, gentilmente cedido, estão 



reunidos, pela primeira vez no nosso país, serventuários de justiça de diversos Estados do 
Brasil, do Distrito Federal e de inúmeras; comarcas do Estado de São Paulo, inclusive desta 
Capital, que atenderam solícitos ao pregão da nossa convocação, dando assim uma esplendida 
demonstração do seu elevado espirito público e vieram. trazer ao novel Colégio Notarial de 
São Paulo o calor contagiante da sua presença, do seu apoio e da sua solidariedade, elementos 
esses tão necessários em empreendimentos dessa natureza, onde o maior obstáculo com que 
defrontamos é a cortina espessa da mais lamentável incompreensão, entre os próprios 
serventuários, esquecidos voluntários dos benefícios incalculáveis que resultariam para a 
classe, se todos se congregassem. fraternalmente em prol do seu objetivo comum. 

Colegas do Brasil, sejam bem-vindos! 

O Colégio Notarial de São Paulo vos saúda cordial e reconhecidamente, a todos vós que 
viestes, uns de mais longe do que outros, uns das cochilas verdejantes dos Pampas e dos 
altaneiros pinheirais sulistas, outros, das campinas ardentes do nordeste, sentinelas avançadas 
da nacionalidade, assim como outros, também, das regiões auríferas do centro e os de nossa 
maravilhosa Capital Federal, porem todos do nosso amado Brasil, desse gigante imensa cujo 
prestigio ascendente no concerto das nações do mundo civilizado cresce de maneira 
impressionante, mercê do seu progresso ciclópico, tanto no sentido da política internacional, 
como principalmente no campo da sua formidável expansão econômica, onde os gráficos 
estatísticos, na sua rigidez expressiva e indiscutível, colocam a nossa moeda entre as quatro 
mais fortes do mundo, o que não deixa de ser desvanecedor para todos os brasileiros, e vós, 
colegas do Brasil, quais caminheiros audazes e sonhadores, vencendo dificuldades e tropeços, 
corno as figuras respeitáveis dos Reis Magos, guiados pela estrela rutilante do Cruzeiro do Sul, 
que refletia a luminosidade brilhante do nosso Ideal, viestes trazer as oferendas da vossa 
generosidade, com o estimulo precioso do ouro dos vossos trabalhos, o incenso do vosso 
aplauso e a myrra trescalante do vosso entusiasmo à essa idéia nascente do Colégio Notarial 
Brasileiro! 

Salve colegas do Brasil, mais uma vez, sejam bem-vindos vós todos que atendestes 
prazenteiros ás primeiras clareadas desta convocação. 

A vossa presença nesta assembléia já representa uma vitória, é o marco inicial desse 
movimento envolvente que lia de se estender promissoramente por todos os rincões do Brasil, 
levando a todas as suas Capitais a semente viçosa do seu proveitoso programa, para que, em 
futuro não muito remoto, tenhamos pelo menos um Colégio Notarial em cada Estado, filiados 
todos ao Colégio Notarial Brasileiro, essa estupenda aspiração que, mercê de Deus, haveremos 
de concretizar objetivamente, servindo assim melhor à coletividade, para maior satisfação 
nossa e grandeza da instituição. 

Animados com a vossa fé e o concurso da vossa inteligência, havemos de vencer esta ingente e 
árdua missão, não medindo sacrifícios nem vigílias para a final consecução dos nossos elevados 
objetivos. 

Contamos convosco. A Pátria vos será reconhecida um dia, quando começarem a surgir, 
vigorosos e positivos, os primeiros frutos e resultados dessa nobilitante campanha, que visa 



acima de tudo fortalecer as instituições jurídicas, base fundamental da estabilidade e da 
segurança do Estado. 

Colegas. 

Encontra-se entre nós, honrando a mesa diretora dos trabalhos, urna figura singular de notário 
que eu poderia vos apontar, sem receio, como paradigma da classe e que aqui veio, de mais 
longe ainda, dessa nação irmã e vizinha, que não é rica somente por que tem a banhá-la, dia e 
noite, o rio da Prata, mas, que é riquíssima, principalmente, pelo extraordinário patrimônio 
cultural das suas instituições cientificas, e de onde veio, trazido pela fé inabalável que deposita 
no sucesso e na magnitude da profissão, que exerce como um sacerdócio, tal a mística de 
admiração e de respeito com que a envolve. 

Hei-lo, José A. Negri, esse notável notário argentino, cujo nome se projeta no firmamento do 
notariado latino como uma estrela de primeira grandeza, como um expoente da classe, como 
um verdadeiro Condor, vindo pelos ares, de Buenos Aires. 

Não tentarei fazer a biografia de José A. Negri porque não teria tempo bastante para 
estereotipar todas as múltiplas facetas da sua vigorosa personalidade e principalmente a sua 
ação poliforme dentro da profissão, no setor das suas atividades notariais. 

Espirito dinâmico, tocado pela chama do ideal da classe, José A. Negri é o Presidente da União 
Internacional do Notariado Latino, que, como o titulo está indicando, é a instituição que 
congrega, disciplinadamente, todas as organizações notariais de todas as nações do mundo 
latino. Sua sede é em Buenos Aires, tendo um Conselho Permanente composto de 
representantes dos Colégios Notariais das nações latinas, por eleição bienal. É órgão da União 
Internacional do Notariado Latino, a "Revista Internacional Del Notariado", excelente revista 
mensal, especializada, com cerca de duzentas páginas, editada pelo Colégio de Escribanos de 
Buenos Aires. 

Autor de muitos livros sobre o Notariado, basta enunciar os títulos de alguns deles para 
aquilatardes do valor de José A. Negri- "EI Problema Notarial" - "Ley Organica del Notariado" - 
"La Funcion de los Colégios Notariales" - "Regimen Argentino de Ia Propriedad Horizontal". 

Já em 1948, por ocasião do I Congresso Internacional do Notariado Latino, reunido em Buenos 
Aires e ao qual o Brasil compareceu representado por Antonio Augusto Firmo da Silva, esse 
"poeta" da profissão, tal o idealismo sadio que lhe enche a alma e o principal artificie do 
sucesso desta Primeira Jornada Notarial Brasileira, já nesse conclave, José A. Negri, foi o seu 
Presidente, tendo se esmerado tanto na preparação, organização e realização do referido 
Congresso, vencendo todos os seus complexos problemas, que dele resultou um verdadeiro 
acontecimento social, cultural e cientifico. 

Em Outubro de 1950, realizou-se em Madrid, o II Congresso Internacional do Notariado Latino, 
patrocinado oficialmente pelo Governo Espanhol, que prestigiou de uma maneira admirável, 
em todos os sentidos, a sua realização e dai, o êxito excepcional com que o mesmo se 
desenvolveu, mercê outrossim, da rara capacidade de trabalho desse "cérebro" que é Don 
Rafael Núnes Lagos, Notário de Madrid, Vogal do Conselho Superior de Investigações 
Cientificas, Vogal da Comissão Geral de Codificação, Acadêmico da Real Academia de 



Jurisprudência e Legislação de Madrid, correspondente da Academia Argentina del, Notariado, 
Vice Presidente do 11 Congresso, Internacional do Notariado Latino e Presidente da Delegação 
Espanhola ao dito Congresso. Este culto notário espanhol, Don Rafael Núnez Lagos, traduziu do 
latim para o castelhano, os "Comentários de Rolandino", insigne notário de Bolonha, do século 
XIII, sobre a "Suma del Arte Notarial", entitulada "Aurora", com as adições de Pedro de Unzola, 
notário de Bolonha, que os modernos chamam "Meridiana" - com cerca de 700 folhas, e do 
qual nos ofereceu um belíssimo exemplar. "Rolandino, foi com efeito, o primeiro notário latino 
que, com suas formulas e seus escritos trespassou os limites do espaço e do tempo e as 
fronteiras de sua pátria e da História. Desde o século XIII seu valor universal é indiscutível A 
versão da obra é literal; cinge-se ao sentido imediato da idéia, sem se permitir rodeios nem 
frases livres; isto lhe empresta desembaraço e quiçá elegância, porem, lhe conserva o caráter 
de um livro medieval. Escrita esta obra no século XIII, em que predominava o escolasticismo 
em todas as escolas, vê-se em suas páginas o estilo e os procedimentos escolásticos; sua 
abundante casuística, que esmiuça e leva até a última conseqüência os casos que podem se 
dar. Abundam as distinções e sub-distinções, muito cultivadas pelo sistema.   

.... 

O caráter do livro é lacônico na expressão; o impunham a simplicidade das escolas, a carência 
de meios materiais para os livros impressos e a expressão rápida dos mestres. Não ha 
elegâncias nem primores latinos. Raras vezes se aduzem textos da Sagrada Escritura, de 
Aristóteles e de alguns Santos Padres; todas as citações parecem de passagem." 

Tivemos a ventura de conhecer Núnez Lagos durante o Congresso de Madrid, onde, 
justamente com Firmo da Silva, tivemos a honra de representar o notariado brasileiro, tarefa 
pesada e árdua, para dois delegados sómente, ante o vulto do temário desenvolvido, porem, o 
nosso entusiasmo era tal, diante da beleza daquele espetáculo memorável, que tudo fizemos 
para nos desdobrar ativamente, procurando corresponder à confiança com que nos 
distinguiram. Estiveram presentes naquele Congresso delegações de vinte e seis nações 
latinas, com cerca de 330 delegados estrangeiros, alem de 800 notários espanhóis. Estas cifras 
falam alto e por si só demonstram o que foi o referido Congresso. Não sabemos o que mais 
devemos admirar, se a sua perfeita organização, se a excelência e variedade das teses 
constantes do temário ou a fidalguia insuperável com que os espanhóis distinguiram os 
congressistas. 

Foi notável esse II Congresso Internacional do Notariado Latino, realizado em Madrid, e o seu 
Presidente, o seu hábil condutor, foi justamente esse mesmo notário argentino que nos honra 
com a sua simpática presença nesta nossa Primeira Jornada Notarial, que é um ensaio, mas 
que assim mesmo já representa alguma coisa, e, para vos dar uma pálida idéia do espirito 
notarial de José A. Negri, basta mencionar que tão prontamente teve conhecimento do nosso 
projeto, incontinente nos escreveu aplaudindo entusiasticamente e se oferecendo para vir 
aqui nos ajudar com a sua comprovada experiência e tirocínio nesses misteres, como de fato, 
felizmente, aconteceu. E assim, temo-lo hoje aqui ao nosso lado, dando o apoio vigoroso de 
sua eficiente cooperação e prestigiosa influência para o bom êxito desta modesta jornada. 

Dentro em breve ireis ouvi-lo e então verificareis que, do alto de sua elegância jorrarão em 
catadupas cristalinas, admiráveis lições de Direito Notarial. 



Seja bem-vindo, Don José A. Negri. O Colégio Notarial, de São Paulo agradece reconhecido a 
cativante gentileza de vosso gesto amigo comparecendo pessoalmente a esta Primeira Jornada 
Notarial Brasileira. Sentimo-nos orgulhosos de poder dizer-vos: estas em casa, porque a família 
notarial latina é uma só. 

Assim como o Mestre, com a sua palavra fácil e dialética perfeita, encantava os seus discípulos, 
iluminando-os com o seu espírito cintilante, assim, estamos nós aqui, Mestre, para vos ouvir e 
acatar os vossos doutos ensinamentos. 

A fé pública é urna prerrogativa à figura moral e jurídica do notário. 

O povo tem elevado conceito acerca do saber e da honestidade dos notários, os predicados 
fundamentais da fé pública de que aqueles são depositários fiéis, conforme ensina o erudito 
notário português, Dr. Fernando Tavares de Carvalho, delegado de Portugal ao Congresso de 
Madrid, na sua recente e valiosa obra, em dois volumes: "Para uma nova organização notarial" 
- "a) - Entende o povo que o notário conhece as disposições de todas as leis, mesmo daquelas 
que não tem conexão alguma com o exercício do seu cargo; e assim, o funcionário notarial é 
freqüentemente consultado sobre assuntos alheios à sua profissão - muitas vezes referentes a 
casos íntimos de família - e o seu parecer é considerado infalível e seguro; b) - Muitas pessoas 
do povo atribuem maior validade aos contratos em que, segundo a expressão popular, "se 
corre dinheiro", quando este é contado no ato da escritura, pelo notário, em quem, não 
poucas vezes delegam a verificação da legitimidade do numerário representado em papéis 
fiduciários, sendo também de prática freqüente entregar-se o dinheiro ao notário, para este o 
passar à mão de quem tem de receber; e) - Não é raro exigir-se o reconhecimento de 
assinaturas em papéis, que pela sua natureza não carecem de tal formalidade. "Está aqui! Está 
reconhecido pelo tabelião!" diz o novo, mostrando o papel, para denotar que este ficou: assim, 
couraçado de invulnerabilidade contra todas as chicanas e a má fé; d) - O povo, 
ordinariamente desconfiado e firme na doutrina dos adágios "não assines carta que não leias" 
- e "ver e crer como São Thomé", nunca usa do direito, que a lei lhe concede em certos casos, 
de ler um documento notarial no ato da sua legalização. Toda gente - sem exclusão das 
pessoas mais ou menos cultas, e que facilmente podem ler confia no notário a missão de tal 
leitura; e) - É claro que certas palavras e expressões chamadas "tabelioas" não 
incompreendidas pelo povo, o qual, todavia, as ouve ler atentamente, com sorrisos de 
satisfação e acenos aprovativos de cabeça. Escreveu-as o notário - e tanto basta para que o 
povo as aceite e ratifique, confiadamente, sem procurar inquirir da sua significação; f) - 
Geralmente, o povo trata, o notário pelo qualificativo ou antenome de "doutor", ainda quanto 
não seja formado em ciências jurídicas." 

E é lastimável que não seja esta uma condição preliminar de inscrição em concurso para 
provimento ou promoção de notário, como na França, na Espanha e na Itália, onde é essencial 
ser bacharel em ciências jurídicas e sociais, pois é uma atividade que pela própria natureza das 
suas funções, exige do notário, todos os dias, a aplicação constante de conhecimentos 
jurídicos, especialmente da legislação civil e da legislação comercial, sem falar na abundante 
legislação fiscal, cada vez mais variada e complexa. 



Sob o ponto de vista legal, é curioso notar como a atribuição da fé pública é unanimemente 
proclamada, sem que, todavia qualquer lei notarial o declare e sem que ninguém mostre 
estranheza por esse fato, exceto na parte relativa ao testamento, no nosso Código Civil. 

A mística, e o romantismo jurídico não estão sempre ausentes desta descoberta da instituição. 
É forçoso colocar sob os nossos olhos alguns documentos. 

O notário surge assim, como uma verdadeira instituição e portanto, com urna atividade 
incompatível com as características em que se consubstancia a natureza do serviço publico. 
Instituição e serviço público são, com efeito, dois conceitos específicos, inconfundíveis, 
movendo-se cada um deles dentro de um regime jurídico próprio, com suas delimitações 
perfeitamente definidas. O objetivo dos serviços públicos é a satisfação de uma necessidade 
coletiva, a qual, se destina, por sua vez, a manter a solidariedade social, a conservar a unidade 
e a personalidade política de um país. 

O notariado, dentro do ordenamento jurídico e social da comunidade, é a instituição de fé 
pública destinada a titular, com perfeita autonomia e independência, a representação dos 
vários direitos e obrigações e a manter e a assegurar o cumprimento destas e a fruição 
daquelas, mediante a atribuição de força de caso julgado aos atos extrajudiciais a que, dentro 
dos limites da lei, os interessados devam ou queiram dar certeza e autenticidade. 

O Decreto de 23 de Dezembro de 1899, que criou em Portugal o Conselho Superior do 
Notariado, classificava os notários de "Magistrados de jurisdição voluntária". 

O notariado é uma atividade que exige por parte de seus serventuários uma predisposição 
toda especial, uma intuição tão própria, um sexto sentido tão apurado como nenhuma outra 
exige, na verdade. 

Como delegados do Poder Público, portadores de fé pública, os notários exercem ponderável 
influencia no espirito público, sendo notória sua missão harmonisadora entre os interesses do 
Estado com os dos particulares. 

Para bem alto levantar a personalidade dos notários, dando-lhes a projeção social e 
profissional que devem ter, é mister agregá-los em uma instituição que, somando todos os 
seus valores morais e intelectuais, represente afinal a grande força propulsora que só a união 
coletiva pode lhes dar, propiciando-lhes então uma organização como um Colégio Notarial, 
que nada mais é do que a reprodução das famosas organizações corporativas do passado, 
conforme aliás, já escreveu certa vez Don José A. Negri, dizendo: "é indiscutível que a 
organização corporativa é da essência mesma da instituição notarial". 

Se buscarmos investigar os primeiros vestígios da instituição notarial, poderemos encontrá-los 
talvez nos Pontífices de Roma, que entre outras faculdades gozavam, as de "regular" e 
"escrever" ou redigir os negócios jurídicos, pois essa só era atribuída aos iniciados, aos mais 
letrados, e, como eles geralmente o eram, cumpria-lhes assim reduzir a escrito as convenções 
das partes. E como eles se reuniam em Colégios, onde debatiam os seus problemas e os dos 
outros, encontramos ai o embrião incipiente do que seriam mais tarde os famosos Colégios 
Notariais. 



Desde a Idade Média até a Moderna, tanto na França, com a regulamentação do Notários Del 
Chatelet, em Paris, por São Luiz, como na Itália e na Espanha, os Colégios são a base da 
organização notarial, tendo corno caraterísticas comuns fazer o aspirante praticar 
intensamente na própria oficina do notário, que atuava como professor, e depois, a grande 
importância que se dava à redação, de sorte que a gramática e a retórica se estudavam com 
tanto ou mais extensão que o Direito. 

No século XIX foram promulgadas: a lei francesa, a Ordenança de 1843, a lei italiana, de 25 de 
Julho de 1875 e a lei espanhola, de 28 de Maio de 1862, as quais, todas, adotaram o regime 
corporativo, sendo digno de especial menção a lei orgânica espanhola, que pôde ser 
considerada como um modelo de previsão Legislativa. 

Gerações de notários se sucederam e pouco a pouco, pela sua conduta perfeita, foram 
conquistando a confiança da sociedade espanhola e com esta a do Poder Público, que, 
honrando os méritos do Ilustre Colégio Notarial de Espanha, foi dando sempre maior 
independência ao Notariado até chegar ao regulamento vigente de 2 de Junho de 1944 que no 
seu artigo 1.º diz que o Notariado desfrutará de plena autonomia e independência em sua 
função. 

Já as legislações dos países mais adiantados em matéria notarial se tinham deixado influenciar 
pelas salutares disposições da Lei de 25 Ventose do século XI, depois completada pela 
Ordenança de 1843, nas quais aparecem ressuscitadas, em perfeita seqüência dos precedentes 
abertos pelo Direito romano, as chamadas "CHAMBRES DE NOTAIRES", verdadeiras 
organizações corporativas de notários, instituídas para notários e com funções determinadas, 
todas visando a organização completa da classe, desde o seu ingresso, concursos, exames, 
provas, promoções, disciplina, representação, defesa, enfim, uma organização tão sábia que, 
vigente na França há mais de século, comprova eloqüentemente o alto conceito que desfruta o 
notariado francês em todos os países do mundo. 

Assim é também na Espanha, cuja lei de organização notarial datava de quase um século, e 
onde o notariado constitui carreira das mais brilhantes e disputadas, lado a lado da 
magistratura, cercada do mesmo respeito e da mesma admiração, o que fez sentir a todos nós 
congressistas que lá existe algo de mais forte do que o rigorismo dos preceitos legais, aquilo 
que é uma conseqüência lógica de uma tradição respeitável, que vem bem de longe, que passa 
de geração em geração, todas imbuídas daquilo que se chama "espirito notarial". 

Este o grande segredo da indubitável força do Ilustre Colégio Notarial de Espanha, como eles 
chamam orgulhosamente. Notai o adjetivo qualificativo... Ilustre Colégio Notarial! 

Na Argentina, a Lei n. 12.990 de 19 de Junho de 1947 no seu artigo 44, estabelece de maneira 
interessante as atribuições e normas dos "Colégios de Escribanos". 

Entre nós, está tudo por fazer. O Colégio Notarial de São Paulo está surgindo, já 
auspiciosamente, é verdade, aos olhos de todos que querem ver, mesmo daqueles incrédulos 
e impenitentes derrotistas que vivem mergulhados na noite escura da sua ignorância, presos 
ao âmbito estreito do seu pessimismo doentio. Esses, são vitimas de seu próprio egoísmo. São 
os indiferentes e os há em grande número, infelizmente. No fundo, são os que confiam mais 



nos outros do que em si mesmo. Nada fazem porque esperam que os outros tudo façam. É o 
comodismo, fruto de um egoísmo mórbido, praga daninha tão ao sabor do utilitarismo da 
época que atravessamos, que desgraçadamente estiola, inutiliza e destrói tantas energias 
aproveitáveis. 

Urge reagir, combater. 

E esse bom combate vai dar o Colégio Notarial de São Paulo, desfraldando impávido o altivo 
pendão do nosso magnifico programa, como um labarum e qual Constantino, na frente das 
legiões romanas empunhando valente e garboso, o estandarte flamante das suas bandeiras 
gloriosas, com o dístico famoso - "In hoc signo vinces" - também nós, com o nosso sinal público 
venceremos. Já Cristo dizia a Pedro: "Tendes fé e removereis montanhas". Assim nós, com o 
apoio decisivo que estamos recebendo de todos vós, caros colegas, irmanados todos pelo 
mesmo Ideal, empolgados pela mesma fé realizadora, havemos de remover as muralhas de 
incompreensão que nos circundam e varando todos os obstáculos faremos surgir do outro 
lado o esplendor de um novo dia e a felicidade radiosa de uma nova Aurora!" 

Em seguida, Don José A. Négri pronunciou de improviso as seguintes palavras: 

"Exmos. srs. Representantes da Magistratura do Estado de São Paulo; Exmo. Sr. Presidente, 
senhoras, colegas. 

Antes de tudo tenho que agradecer, mui emocionadamente, aos colegas de São Paulo, a 
gentileza que tiveram de me fazer participar desta Primeira Jornada Notarial Brasileira. Havia 
prometido ao meu querido amigo Firmo que assistiria e ajudaria no que me fosse possível e 
aqui estou. 

Em segundo lugar, quero agradecer as gentilíssimas palavras do Presidente Rubião e do meu 
amigo Teixeira, porém, com uma ressalva: como estamos mais ou menos em família vou dizer: 
não lhes creiam, não sou nada disso!... 

Não sou um homem de ciência, nem o Padre Eterno do Notariado Latino. Sou um notário, um 
notário com todos vós, um notário que quer muito a sua profissão e que desde o primeiro dia 
que começou a exerce-la, faz muitos anos -, sempre estimou-a e acreditou ser de seu dever 
retribuir à sua profissão tudo aquilo que a profissão lhe ia dando, como prestigio pessoal, 
situação social, situação econômica, situação jurídica. Todos, apesar do nosso trabalho, 
devemos algo à nossa profissão, e temos que retribui-lo. 

Como? Engrandecendo-a, trabalhando e contribuindo com o que seja melhor de quanto 
encontrarmos. Se outros antes de nós trabalharam para que chegássemos a esta situação, 
trabalhemos também nós para que outros encontrem ambiente mais digno, superior ao que 
estamos vivendo. Esse é o meu mérito, nada mais, creiam-me! 

Outro esclarecimento: não direi que estas palavras me tomaram de surpresa, porem, não sabia 
que teria de fazer um discurso. Não consideremos estas minhas palavras como um discurso 
mas sim uma conversação entre colegas. Podemos elaborar uma idéia e marchar em pró dessa 
idéia, Podemos tomar corno ponto de partida esta já brilhante Primeira Jornada Notarial 



Brasileira, para chegar, mais adiante, a soluções muito superiores as atuais. Para não ir muito 
longe vou referir a historia das jornadas notariais argentinas. 

Na República Argentina existem, há muitos anos, colégios notariais. O da Capital Federal, que 
se fundou em Buenos Aires, em 1866. O da Província de Buenos Aires, que se fundou em 1880 
ou 1881, o de Rosário e muitos outros. Uns e outros mantínhamos troca de correspondência 
amável, essa correspondência em família, porém, no rigor da verdade, não havia ação 
conjunta: nada um trabalhava para si e o destino para eles. Em 1944, ao Colégio Notarial de 
Cordoba, que não era por certo um dos mais importantes da República Argentina, ocorreu 
organizar a Primeira Jornada Notarial Argentina, e como nos pediam os colegas de Cordoba, 
fomos. Coube-me inaugurá-lo, havia bastante gente e ficamos admirados dos bons resultados 
dessa idéia. 

No ano seguinte, a reunião foi em Salta, no terceiro em Mendonza e já entravam a pensar que 
tomávamos resoluções, mas não havia alguém encarregado de pô-las em movimento, de 
modo que devíamos criar uma organização que as realizasse. No ano seguinte, fundamos a 
Federação Argentina de Colégios de Escribanos que hoje é uma realidade vibrante, que 
assentou princípios para toda a legislação argentina, que se cumprem, e as vezes não, mas 
pelo menos estão assentadas as idéias dos notários argentinos. A sexta Jornada será realizada 
em Março, na cidade de La Plata. Desde então sucederam muitos casos: a Lei Notarial da 
Capital Federal; a Lei Notarial da Província de Buenos Aires; a Lei para a Província de Santa Fé e 
a Lei para a Província de Cordoba, que são muito importantes. Deverá ser promulgada nestes 
dias a Lei para a Província de Mendonza. Todas essas leis são confortadoras ao notariado. Por 
tudo isso, não vale a pena haver criado a Jornada, haver criado a Federação, haver aceito 
princípios e haver chegado a estes resultados? Já satisfeitos do movimento interno, fomos um 
pouco mais longe e dissemos: se esta Federação dos Notários de todas as províncias 
argentinas deu excelente resultado, porque não ir mais longe? Por que não organizar uma 
Federação Internacional? 
 

Assim foi que, em 1948, se criou o Primeiro Congresso Internacional do Notariado Latino. 
Convidaram-se trinta nações. Naturalmente, os velhos notários disseram: Quem é esta gente 
de Buenos Aires? Com que direito nos convidam a um Congresso? Que aspirações têm? Como 
vamos debater, se não os conhecemos? No entanto, vieram em número de dezenove ! 

Depois do primeira e segundo dia, todos compreenderam a idéia e viram que não se tratava de 
solução coercitiva e que ninguém queria impor nada a ninguém, que nos reuníamos para estar 
entre amigos, para intercambiar idéias, para propor nossos ideais, irmanar nossos desejos e 
marchar unidos até uni ideal comum. No âmbito internacional, como no nacional, se produziu 
o mesmo fenômeno que já chamei de idade média do notariado. Cada Estado, cada Província, 
cada nação, encerrada em suas próprias fronteiras, não pode olhar para fora. Nós, os 
argentinos, começamos por romper as portas que nos desligavam dos outros estados e 
conseguimos, não obstante o nosso regime federal, concretizar uma união do notariado 
argentino e agora prosseguimos a mesma obra, com a união do notariado internacional, que já 
é uma idéia aceita e aplaudida por vinte e nove países e com a perspetiva, para breve, de três 
ou quatro novas adesões. Esta é a razão porque afirmo o seguinte: o porvir dos notários de 



todas as nações do mundo depende pura e exclusivamente deles próprios. Se eles trabalharem 
com dedicação, com afinco, com amor, com interesse, com a preocupação que merece a nossa 
profissão, demonstrarão ao grande público, aos poderes do Estado, à magistratura, lá fora, 
que somos alguma coisa, que valemos algo, e que a nossa f unção é útil e necessária à 
sociedade. É urna função da qual não pode prescindir nenhum Estado juridicamente 
organizado. Então, por que não lutamos? Por que vamos demonstrar, nós outros, a todo o 
mundo, que está disposto a reconhecer nossas condições morais, o que valemos? Por que não 
vamos demonstrar que possuímos também outras condições de inteligência, de cultura, de 
ciência? Por que não vamos trabalhar unidos? Pensemos nisso: por que não nos unimos em 
nossos ideais para amanhã podermos chegar a um resultado a que hoje todo mundo latino 
está pedindo que chegue? 

Reafirmo: o futuro dos notários está em mãos dos próprios notários. 

O trabalho realizado nos cartórios produz mais ou menos dinheiro, mas já não digo que isso 
seja suficiente. Todos os dias devemos voltar o nosso pensamento para a profissão, pondo os 
nossos ideais dentro da profissão, porque assim estaremos contribuindo para o prestígio e 
dignidade da nossa profissão, estaremos trabalhando para o engrandecimento da nossa 
própria atividade. 

Senhores, quando me levantei para falar, tinha um propósito: era ler alguns parágrafos da 
conferência que fiz na Primeira Jornada Notarial Argentina, sobre a função dos Colégios 
Notariais. Mudei de opinião. Isso se poderá ler em qualquer momento, se os senhores assim 
quiserem. Na verdade, eu sou propagandista da obra notarial. O meu mérito está apenas 
nisso. Estou nesse caminho há 35 anos e não desanimei, ainda. 

Posso afirmar que se todos nós contribuirmos com o nosso - pequeno que seja - grão de areia, 
será levantado o grande edifício dos notários, - o notável edifício do notariado. Estou seguro 
de que, se todos nós, enamorados de nossa profissão, dedicarmos uma ou duas horas por dia a 
trabalhar pelos notários, a criar colégios, a promover o intercâmbio de opiniões, a usar a boa 
vontade que nunca faltou, haveremos de fazer coisas muito grandes e em tempo não muito 
remoto. 

Felicito, efusivamente, os decididos companheiros de São Paulo, que tiveram a excelente idéia 
de organizar esta Primeira Jornada Notarial Brasileira. Já me preveniram que dos 21 Estados, 
três ou quatro não estão aqui representados. Há sempre um que falta. A idéia é formar a 
Federação dos Colégios Notariais Brasileiros; é possível que se concretize desde que cada 
Estado se disponha a trabalhar pelo bem comum. Assim, dentro de 5, 8 ou 10 anos, se verá a 
importância enorme que teve a Primeira Jornada Notarial Brasileira, organizada com tanto 
acerto pelos notários do Estado de São Paulo. 

Muito Obrigado." 

Todos os oradores foram vivamente aplaudidos. 

Encerrada a sessão solene, foram todos os notários convocados para as sessões plenárias que 
tiveram curso nos dias seguintes e nas quais foram amplamente debatidos todos os pontos de 
temário organizado, e cujas conclusões vão ser objeto de um relatório circunstanciado que a 



comissão promotora desta primeira jornada está elaborando e que será enviado a todos os 
participantes da mesma e também aos que o solicitarem. 

 

PRIMEIRA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

T E M ÁRIO 

I - Da Organização Notarial. 

a - Leis reguladoras da função. Aspirações. 

b - Ingresso na carreira; títulos exigíveis. Leis existentes. Aspirações. 

c - Criação e vacância, das serventias; seu provimento. Instituição da carreira. Aspirações. 

d - Colégios Notariais. 

e - Registro geral de atos de última vontade. 

f - Regimento de custas. Formas. Aspirações.  

g - Aposentadoria e pensões. Leis existentes. Aspirações.  

h - Dos escreventes juramentados e demais auxiliares. Nomeação e demissão. Direitos e 
obrigações.  

i - Relações dos Notários com o Fisco. 

II - Do ato notarial. 

a - Formas em geral. Estudos e sugestões para sua atualização.  

b - Testemunhas instrumentarias.  

c - Valor probante.  

d - Uniformização dos poderes de procuração.  

e - Reconhecimento de firmas. Seu valor. Formas.  

f - Exigências fiscais. 

PROGRAMA 

DIA 8 (3ª f eira) 

11 horas - Recepção e coquetel na sede do Colégio Notarial de São Paulo, à Rua Senador Feij6, 
176, 11.º                      andar. 

21 horas - Sessão solene de instalação da Primeira Jornada - Notarial Brasileira. (Auditório da     
Associação Paulista de Medicina, à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 278). 



DIA 9 (4ª feira) 

9 horas - Primeira sessão ordinária (Auditório da Associação Paulista de Medicina).  

- Almoço livre. 

14  horas - Visita ao Exmo. Sr. Governador do Estado. 

17  horas - Segunda sessão ordinária (Auditório da Associação Paulista de Medicina). 

DIA 10 (5ª feira) 

9 horas - Terceira sessão ordinária (Auditório da A.P.M.). 

 - Almoço livre. 

15 horas - Visita ao Exmo. Sr. Secretário da Justiça). 

17 horas - Quarta sessão ordinária (Auditório da A.P.M.). 

21 horas - Concerto pela Orquestra Universitária de Concertos, no Teatro Universitário 
(Faculdade de Medicina, à Avenida Dr. Arnaldo). 

DIA 11 (6ª feira) 

9 horas - Quinta sessão ordinária (Auditório da A.P.M.). 

- Almoço livre. 

15 horas - Visita aos Exmos. Srs. Desembargadores Presidente do Tribunal de Justiça e 
Corregedor Geral da Justiça. 

17 horas - Sexta sessão ordinária (Auditório da A.P.M.). 

21 horas - Jantar oferecido aos participantes e às autoridades. (Restaurante Excelsior - Avenida 
Ipiranga). 

DIA 12 (Sábado) 

 9 horas - Sétima sessão ordinária (Auditório da AX.M.). 

- Almoço livre, 

16 horas - Corridas no Jockey Club. 

21 horas - Sessão solene de encerramento da Primeira Jornada Notarial Brasileira. (Auditório 
da A.P.M.). 

DIA 13 (Domingo) 

8 horas - Excursão a Santos. Almoço no Club de Pesca, na Ilha das Palmas. 

Passeios. 



18 horas - Regresso. 


