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Foi com a mais viva alegria, com a mais intensa satisfação, que recebemos o convite para 
participarmos da Segunda Jornada Notarial Brasileira que se realizará de 19 a 26 de setembro, 
na Capital Federal. 

Estão de parabéns os Notários cariocas, e muito especialmente os ilustres membros da 
Comissão Organizadora. Com a promoção deste certame dão eles, honrosamente, 
cumprimento a uma das decisões da nossa Primeira Jornada, realizada em nossa Capital em 
Janeiro de 1952. 

Mais uma vez vão se reunir os Notários brasileiros. Mais uma vez teremos a oportunidade de 
tratar intimamente dos nossos assuntos, de travarmos relações pessoais, de conhecermos 
legislações diferentes, de procurarmos a nossa maior união cultural e espiritual. 

Estamos certos de que o importante temario estabelecido, o magnifico programa organizado e 
os encantos da Cidade Maravilhosa, atrairão para esta Segunda Jornada, Notários de todo o 
Brasil. E estamos certos também de que esta aproximação redundara nos mais benéficos 
resultados, não só para os Notários pessoalmente, mas principalmente para a nossa Instituição 
Notarial. 

Bem sabemos que estamos começando. Devemos ter força de vontade, constância e coragem 
para manter a luta, alcançando a final, mais dia menos dia, a vitória do ideal que todos 
defendemos: - uma organização notarial nacional à altura do Notariado Latino. 

Bem sabemos, outrossim, de todas as nossas deficiências administrativas e legislativas. Para 
corrigiIas ou pelo menos tentar faze-lo, aí está a nossa oportunidade. Não devemos e não 
podemos perde-la. Unamo-nos, defendamos a nossa honrosa profissão, dando-lhe um pouco 
de Dos mesmo em retribuição ao muito que ela nos da. 

Aqui fica o nosso veemente apelo a todos os colegas paulistas e aos de todo o Brasil, para que 
com a sua valiosa presença e o seu imprescindível apoio a Segunda Jornada Notarial Brasileira, 
~ ajudem a nossa organização notarial a dar mais este passo a frente. 


