
RESOLUÇÕES APROVADAS 

 

São as seguintes as resoluções aprovadas na Segunda Jornada Notarial Brasileira: 

TEMÁRIO - ITEM "A" - CARÁTER DA FUNÇÃO NOTARIAL 

Resolução: I - Aprovar a definição dada ao Notário pelo Primeiro Congresso Internacional do 
Notariado Latino que diz: "O notário é o profissional de Direito encarregado de uma função 
pública, consistente em receber, interpretar e dar forma legal a vontade das partes, redigindo 
os documentos adequados para esse fim e conferindo-lhes autenticidade; conservar e expedir 
cópias que dêem fé de seu contendo. Em sua função esta incluída a autenticação de fatos". II 
Propugnar para que o caráter e o alcance da função notarial no Brasil tenha a extensão que 
daquela definição se depreende. 

TEMÁRIO - ITEM "B" - PRINCÍPIO DE ORGANIZAÇÃO LEGAL DO NOTARIADO. AUTONOMIA 

Resolução: I - Que se deve propugnar para que o Notário seja considerado, legalmente, come, 
conselheiro, perito e acessor jurídico: redator dos atos e contritos que deve lavrar e que fique 
a seu cargo portar por fé os fatos e declarações passados em sua presença. II - Que se deve 
propugnar como aspiração máxima da classe notarial a sua autonomia institucional com seu 
governo e disciplina A cargo dos seus organismos corporativos. 

TEMÁRIO - ITEM "C" - ORGANIZAÇÃO GREMIAL  PROFISSIONAL  DO NOTARIADO 

Resolução: I - Recomenda a criação de Colégios Notariais em todos os Estados do Brasil. II - 
Que nos Colégios Notariais se criem cursos especializados de estudos notariais. III - Cria-se a 
Federação Brasileira de Colégios Notariais, que fica sujeita à ratificação de cada Colégio 
Notarial já existente nos Estados, Distrito Federal e Territórios. 

TEMÁRIO - ITEM "D" - REMUNERAÇÃO 

Resolução: Recomenda um sistema de remuneração que corresponda as reais necessidades 
dos notários em geral, tomando-se em especial consideração a situação daqueles que exercem 
a função nas comarcas do interior, de modo a proporcionar a todos um regime compatível 
com a dignidade da função notarial. Quanto ao sistema propriamente dito de remuneração, 
ficará a cargo dos Colégios Notariais propugnar junto aos governos, pela adoção do melhor 
critério. 

TEMÁRIO - ITEM "E" - APOSENTADORIA 

Resolução: I - Recomenda que o Notariado Brasileiro propugne pelo estabelecimento da 
concessão da aposentadoria e, se possível, de pensões, aos notários e seus escreventes, 
levando-se em consideração as características regionais. II - Propugnar para que a 
aposentadoria dos Notários seja facultativa. 

TEMÁRIO - ITEM "F" - UNIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NOTARIAL BRASILEIRA 



Resolução: Recomenda a elaboração urgente de um anteprojeto de codificação da legislação 
notarial brasileira, sugerindo à Federação Brasileira de Colégios Notariais a realização desse 
trabalho com a contratação de um jurista como assessor, trabalho esse que será apresentado 
à apreciação da III Jornada Notarial Brasileira. 

TEMÁRIO - ITEM "G" - HISTÓRIA DO NOTARIADO  BRASILEIRO 

Resolução: Recomenda à Federação Brasileira de Colégios Notariais a coleta dos elementos 
necessários para a compilação da história do notariado brasileiro. 

TEMÁRIO - ITEM "H" - REPRESENTAÇÃO DO BRASIL NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DO 
NOTARIADO LATINO (PARIS, 1954) 

Resolução: I - O Notariado Brasileiro se fará representar no III Congresso Internacional do 
Notariado Latino pela Federação Brasileira de Colégios Notariais. II - Que todos os notários ou 
entidades corporativas notariais que queiram participar da delegação, devem dar a sua adesão 
a Federação. III - Que a Federação deverá divulgar e difundir todas as informações e 
esclarecimentos sobre o III Congresso Internacional. 

TEMÁRIO - ITEM "I" - BRASIL, SEDE DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL (1956) 

Resolução: oferecer à União Internacional do Notariado Latino por ocasião do III Congresso 
Internacional, a cuja aprovação fica submetida, a cidade do Rio de Janeiro como sede do IV 
Congresso Internacional a realizar-se em 1956. 

TEMÁRIO - ITEM "J" - EXAME  E DISCUSSÃO DO TEMA CENTRAL DO III CONGRESSO 
INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATINO - "EXISTÊNCIA E LIMITE DO DIREITO NOTARIAL EM 
FORMAÇÃO COMO RAMO AUTÔNOMO DO DIREITO" 

Resolução: Recomenda-se o estudo do Tema central do III Congresso Internacional a todos os 
notários que venham a constituir a delegação brasileira, e se possível, a execução de trabalhos 
escritos. 

TEMÁRIO - ITEM "K" - QUAL O MELHOR SISTEMA PARA MODIFICAR A LEGISLAÇÃO ANTERIOR E 
PRINCIPALMENTE A ATUAL, ORA VIGENTE, SEJA QUANTO AO INGRESSO NA CARREIRA DE 
TABELIÃO, SEJA NO TOCANTE A TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA PARA AS 
VAGAS VERIFICADAS NO NOTARIA DO PÚBLICO 

Resolução: I - Recomenda que somente possam ser providos nos ofícios de notas que se 
vagarem, os que já estejam na carreira notarial, assim considerados os titulares, os substitutos, 
os oficiais-maiores e os escreventes. II - Que se considere como titulo o exercício na função 
pelo prazo, mínimo de cinco anos. III - Que o ingresso na carreira notarial somente se dê por 
meio de concurso de provas e de títulos. 

TEMÁRIO - ADITAMENTO AO ITEM III DA RESOLUÇÃO APROVADA SOBRE O ITEM "C" DO 
TEMÁRIO (ORGANIZAÇÃO GREMIAL PROFISSIONAL DO NOTARIADO) 

Resolução: I - Fica constituída uma Comissão Provisória para, com urgência, dar redação ao 
Estatuto da Federação Brasileira de Colégios Notariais, e assumir os encargos atribuídos à 



Federação pelas resoluções desta Jornada, às quais deverá dar execução na medida do 
possível. II - Como sede provisória da Federação Brasileira de Colégios Notariais, fica eleito o 
Distrito Federal. III - Para aprovação do estatuto, da Federação, a Comissão Provisória 
convocará, por carta registrada, uma assembléia geral dos Colégios Notariais já existentes e 
dos que até lá venham a se constituir e tenham dado conhecimento oficial de sua constituição 
à Comissão. IV - Para constituir a Comissão Provisória ficam eleitos os seguintes Tabeliães: Dr. 
Fernando de Azevedo Milanez, Dr. José Segadas Viana, Sr. José Cunha Ribeiro, Sr. Themistocles 
Silva, Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, Dr. José Ferreira Alves Cirillo e Dr. Antonio Augusto 
Firmo da Silva. 

FORA DO TEMÁRIO - SEDE  DA III JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

Resolução: I - Fica eleita para sede da III Jornada Notarial Brasileira, a realizar-se em. 1954, a 
cidade de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais. II - Que ficam encarregados da 
organização e realização da III Jornada Notarial Brasileira, os Tabeliães: Drs. Astor Viana e José 
de Alencar Medeiros, aos quais incumbirá constituir a Comissão Organizadora com os 
elementos que julgarem necessários. 


