
Segunda Jornada Notarial Brasileira 

 

Patrocinada pelo COLÉGIO DOS TABELIÃES DO DISTRITO FEDERAL, realizou-se de 19 a 26 de 
setembro pp., na Capital Federal, a SEGUNDA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA. 

A idéia do congraçamento eficiente da classe dos tabeliães de notas de todo o Brasil foi 
lançada em São Paulo, em janeiro de 1952 com a auspiciosa realização da Primeira Jornada 
Notarial Brasileira. 

Felizmente os notários do Brasil se encontraram em um certame de elevados objetivos e 
compreenderam a necessidade imperiosa de se congregarem para pugnar pelo 
aperfeiçoamento da instituição notarial, .procurando criar e desenvolver no Brasil uma 
consciência notarial. 

Encontrando um punhado de idealistas, corno o foram os organizadores das duas jornadas 
notariais já realizadas, a semente lançada em Piratininga floresceu viçosa e assim reuniram-se 
novamente os notários brasileiros em uma expressiva demonstração de confraternização da 
classe. Compareceram quarenta e oito notários representando o Distrito Federal, os Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Sergipe que foram quarenta 
e oito vozes entusiásticas e vibrantes, todos interessados vivamente no sucesso da jornada. 

Prestigiou a jornada com a sua honrosa presença, mais uma vez, o Exmo. Sr. Presidente da 
Unido Internacional do Notariado Latino, José A. Negri, esse infatigável notário argentino cujo 
espírito de dedicação e devotamento à profissão é qualquer coisa de impressionante, pela 
sinceridade que deixa extravasar, constituindo assim. mais do que um exemplo, um magnífico 
estimulo. 

Registramos com desvanecimento as prestigiosas adesões de duas figuras exponenciais do 
notariado europeu, Drs. Rafael Nunes Lagos, de Madrid, e Alessandro Guasti, de Milão, ambos 
ilustres membros do Conselho Permanente da União Internacional do Notariado Latino. 
Diversas instituições notariais estrangeiras nos honraram com a sua simpática adesão, em uma 
expressiva demonstração de solidariedade da classe. À Federação Argentina do Colégios de 
Escribanos, ao Colégio de Escribanos do Buenos Aires e ao Conselho Nacional do Notariado 
Italiano, os agradecimentos dos notários brasileiros. 

As sessões solenes de instalação e de encerramento da jornada foram honradas com a 
presença pessoal das figuras mais representativas do poder executivo e do poder judiciário da 
nação, sendo presentes o Exmo. Sr. Dr. Ministro José Linhares, Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, O Sr. Dr. J. J. Sá Freire Alvim, digno representante do Exmo. Sr. Presidente da 
Republica, o Exmo Sr. Dr. Tancredo Neves, Ministro da Justiça, o Exmo Sr. Dr. Antonio, Balbino, 
Ministro da Educação, o digno representante do Exmo Sr. Dr. Vicente Rao, Ministro das 
Relações Exteriores, o Exmo Sr. Desembargador Emanuel Sodré, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça, o Exmo. Sr. Dr. Plinio Travassos, Procurador Geral da Republica, o Exmo. Sr. 
Desembargador Fernandes Pinheiro, Corregedor Geral da Justiça e o digno representante do 
General Chefe de Policia. Dando início a solenidade, o Sr. Ministro José Linhares deu a palavra 
ao Dr. Antonio Carlos Penafiel, Presidente do Colégio dos Tabeliães do Distrito Federal, o qual 



em primoroso discurso acadêmico, declarou instalada a Segunda Jornada Notarial Brasileira, 
sob prolongados aplausos da grande assistência que lotava o moderno auditório do Ministério 
da Educação, onde se realizaram todas as sessões solenes de instalação, de encerramento e as 
ordinárias também.  

Em seguida, o Sr. Ministro José Linhares deu a palavra ao Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, 
Presidente do Colégio Notarial do Estado de São Paulo, que pronunciou o seguinte discurso: 

Exmo. Sr. Dr. José Linhares, Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Exmo. Sr. Dr. J. J. Sá Freire Alvim, representante do Exmo. Sr. Presidente da República. 

Exmo. Sr. Dr. Tancredo Neves, Ministro da Justiça. 

Exmo. Sr. Representante do Sr. Ministro das Relações Exteriores. 

Exmo. Sr. Desembargador Emanuel Sodré, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. 

Exmo. Sr. Dr. Plinio Travassos, Procurador Geral da República. 

Exmo. Sr. Desembargador Fernandes Pinheiro, Corregedor Geral da Justiça. 

Don  José A. Negri, ilustre Presidente da União Internacional do Notariado Latino. 

Exmo. Sr. Dr. Antonio Carlos Penafiel, Presidente do Colégio dos Tabeliães do Distrito Federal. 

Senhoras, senhores, colegas: 

O COLÉGIO NOTARIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO acode pressuroso à convocação do seu co-
irmão da Capital Federal para esta reunido que marca a instalação solene da Segunda Jornada 
Notarial  Brasileira. 

Bem razão tínhamos quando, em janeiro de 1952, ao realizarmos em São Paulo a Primeira 
Jornada Notarial Brasileira, fizemos um apelo vibrante aos notários brasileiros dizendo: 

"Salve colegas do Brasil, mais uma vez, sejam bem-vindos vós todos que atendestes 
prazenteiros às primeiras clarinadas desta convocação. - A vossa presença nesta assembléia já 
represente uma vitória, é o marco inicial desse movimento envolvente que há 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, para maior satisfação 
nossa e grandeza da instituição. - Animados com a vossa fé e o concurso de 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." 

E vós viestes, trazendo os aplausos encorajadores necessários ao sucesso deste movimento de 
aproximação nacional.  

A semente lançada em Piratininga confirmou a profecia de Pero Vaz Caminha, floresceu 
exuberante, fertilizada pelo orvalho animador dos colegas que lá foram à Primeira Jornada 



Notarial, levar ao Planalto o alento confortador de sua indispensável solidariedade e de apoio 
moral, quando o tufão arrasador da demagogia estéril ameaçava, como ainda ameaça a 
estabilidade e a dignidade da função notarial. - O perigo existe, está a mostra. 

Estamos como que sobre um vulcão, com erupções intermitentes, atiçadas freqüentemente, 
ora pela  incompreensão de uns, ora pelo exibicionismo de outros, todos, porém revelando um 
desconhecimento quase total dos inúmeros e complexos problemas e das conseqüências 
resultantes dessas atitudes menos consentâneas com o bom senso e a razão. 

Urge reagir e procedermos a uma intensa campanha de esclarecimento da opinião pública, 
alertando-a sobre os riscos que corre com a pretendida substituição de um sistema secular, 
que atende ao interesse público, o que é o mais importante, e nada custa ao Estado, dando-lhe 
ainda lucro, por outro sistema que constitui uma experiência perigosa, quase impraticável 
mesmo, em relação aos tabeliães de notas, e onerosíssimo para as partes e principalmente 
para o Estado. Mudar, só para melhor. 

Como os Bandeirantes do passado, animados por um alto ideal, estamos procurando 
desbravar a mata expeça de incompreensão que nos circunda, pela ignorância ingênua de 
alguns e simulada de outros, dos benefícios positivos que emanam do exercício livre e 
consciente da nobre função notarial. Vem dos séculos a lição dos fatos. 

Desde o reinado de D. Afonso II, de 1211 a 1223, encontramos em Portugal oficiais públicos 
com o titulo de Tabeliães, cuja interferência nos instrumentos de direito privado lhes imprimia 
o caráter de autenticidade. 

Seguindo a tradição judiciaria, vemos em janeiro de 1305, el-rei D. Diniz baixar um regimento 
disciplinando o instituto do tabelionato. 

Em 1439, D. João I mandava dar o titulo de notários aos tabeliães de fora do reino, o que 
provocou dos tabeliães de Lisboa uma representação, solicitando que por mercê, os 
autorizasse a chamarem-se de notayros, que lhes parecia mais, "fremoso", além do que era 
mais próprio a seus ofícios, que eram de notas; - mas não foram bem sucedidos, conforme, 
conta o grande historiador Henrique da Gama Barros, na sua História da Administração Pública 
de Portugal, nos séculos XII a XV. - Remontei aos séculos XIII e XIV, apenas para demonstrar a 
extensão da tradição notarial. 

O estudo comparativo das legislações notariais dos vários países, leva-nos à formulação do 
seguinte princípio: "O regime notarial é fruto da tradição histórico-cultural do País e deve 
coadunar-se com o sistema político dominante." - Esse princípio tem dois corolários: 1) - dada 
a importância jurídico-social da instituição, somente o Notariado livre (latino, anglo-saxônico, 
germânico) é compatível com o regime democrático; 2) - o Notariado profissionalmente 
subordinado ao poder púbico realiza a intervenção do Estado nos negócios privados dos 
cidadãos e abre caminho à limitação da. liberdade jurídica pela restrição as vontades 
individuais. 

A singularidade da função notarial está consubstanciada naquele dispositivo constitucional que 
coloca os titulares de oficio de justiça ao lado dos magistrados, dos Ministros do Tribunal de 
Contas e dos professores catedráticos, no gozo da regalia da vitaliciedade no cargo. A estes e 



somente a estes funcionários, di-lo expressamente a carta magna, se confere este privilégio, 
que é a máxima das garantias outorgadas pela Constituição. 

É que o ministério desses funcionários, eximindo-se ao arbítrio dos governos, se deve 
impregnar de uma grande dose de independência e autonomia, em que reside toda a sua 
dignidade e toda a sua nobreza. No caso particular do notário, é ele a garantia da estabilidade 
jurídica, pois aos seus olhos se compõem, tramam ou desatam as relações de direito. Elas 
nascem, desenvolvem-se ou morrem aos olhos do notário, que as autentica com o timbre da 
sua fé pública. O que ele faz, portanto é dotar as vontades particulares duma expressão 
tecnicamente eficaz e isso é a própria base da ordem jurídica: O seu campo de ação é, 
destarte, o do Direito na sua atuação pacífica. Ninguém pode contestar honestamente a 
utilidade proveitosa e a necessidade social do notário independente, com a sua intervenção 
serena, e ponderada na aproximação das partes desavindas, conselheiro das partes e da 
família, com a suave autoridade da sua função. 

Este o grande bem. Autoridade, prestigio, autonomia. 

Porém para que assim seja, para que o notário possa efetivamente exercer sua salutar atuação 
na vida social, atendendo, conciliando, ensinando, aconselhando, mister se torna tenha ele 
independência e autonomia, além da capacidade funcional. Sem essa segurança, periclita a 
função, que tem uma certa majestade judicante. 

Colhendo alguns dos seus comentários, rendemos aqui as nossas homenagens no grande 
matutino paulista, o "Estado de São Paulo", que é um dos jornais-tradição do Brasil, o qual, 
com todo o prestigio da sua indiscutível autoridade e o elevado critério dos seus conceitos, 
tem. sido na imprensa o paladino ardoroso da nossa causa, na defesa intransigente dos 
princípios jurídicos que sustentam a continuidade do atual sistema notarial, salientando, em 
artigos magistrais, a necessidade imperiosa da formação de uma consciência notarial. 

Desfraldemos, corajosamente a bandeira de união da classe, conclamando todos para 
juntarmos nossas forças na defesa da instituição notarial e difusão dos princípios científicos 
que o norteiam, para seu maior desenvolvimento e gradativa elevação do seu prestigio social e 
intelectual. 

Devemos dar à nossa profissão um pouco do muito que ela nos dá, seguindo o sábio conselho 
deste mestre do notariado, Don José A. Negri, cuja honrosa presença também nesta Segunda 
Jornada é mais uma demonstração do seu amor à profissão. Ele não falha nunca. Está sempre 
presente iluminando-nos com o brilho cintilante das suas lições.  

Precisamos de contatos freqüentes, de aproximações continuas, para conhecermos os 
problemas, uns dos outros, e estudarmos as providências necessárias. 

Esta Segunda Jornada Notarial Brasileira é uma brilhante realização dos tabeliães de notas do 
Rio de Janeiro. 

É um acontecimento marcante, promissor, que nos enche de alegria e de orgulho e que muito 
nos envaidece pelo que já representa, pelo surto admirável que está tomando a idéia da 
formação de uma nova mentalidade notarial no Brasil." 



Em seguida o Ministro José Linhares dou a palavra ao Sr. José A. Negri, Presidente do Conselho 
Permanente da Unido Internacional do Notariado Latino, que em expressiva oração fez a 
apologia do notariado autônomo e independente para alcançar o elevado nível que a 
tradicional instituição reclama para a realização efetiva da sua nobre função, tanto na ordem 
jurídica, como na ordem social e econômica da nação. 

Após o encerramento da sessão solene, realizou-se um elegante coquetel nos confortáveis 
salões da moderna sede do Clube do Advogado. 

Para o estudo e discussão das teses do temário, organizaram-se duas comissões que com 
entusiasmo e elevada compreensão deram brilhante desempenho aos seus encargos, 
propondo resoluções de grande alcance, que vão transcritas mais adiante. Destas, ganham 
destaque, pela sua relevante importância: a criação da Federação Brasileira de Colégios 
Notariais e o oferecimento à União Internacional em Paris, em 1954, a cuja aprovação será 
submetida, a cidade do Rio de Janeiro domo sede do IV Congresso Internacional a realizar-se 
em 1956.  

Para sede da III Jornada Notarial Brasileira, a realizar-se em 1954, foi eleita a cidade de Belo 
Horizonte, do Estado de Minas Gerais. 

Consignamos com viva satisfação a atuação brilhante e destacada da representação de São 
Paulo em todo o desenvolvimento dos trabalhos da jornada. 

Na sessão solene de encerramento, falaram: o Dr. Antonio Carlos Penafiél, pelo Colégio dos 
Tabeliães do Rio de Janeiro; o Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, pelo Colégio Notarial do 
Estado de São Paulo e pela Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. 
Alencar Medeiros, pela União Mineira dos Serventuários de Justiça; Don Julio Cesar Fontana, 
Diretor do Registro Geral de Poderes de. Montevidéu; Don José A. Negri, de Buenos Aires, 
Presidente da Unido Internacional do Notariado Latino, o qual procedeu a entrega dos 
diplomas aos participantes da Jornada, o que foi feito sob prolongados aplausos, tendo sido 
nessa ocasião prestada uma expressiva e merecida homenagem ao Dr. Antonio Angusto Firmo 
da Silva, pela sua incansável e eficiente atuação na Secretaria Geral dos trabalhos da jornada, 
ao que o homenageado agradeceu visivelmente comovido, demonstrando uma fé inabalável 
no ideal notarial 

 A parte social da Jornada transcorreu agradavelmente, tendo sido cumprido atraente 
programa, destacando-se: as corridas no Prado da Gavea, onde o Jockey Club homenageou. a 
Jornada, dedicando um grande prêmio a "II Jornada Notarial Brasileira", tendo os participantes 
da Jornada, assistido as corridas da Tribuna de honra, onde foram cumulados de gentilezas 
pelo Dr. Mario Ribeiro, distinto e estimado Presidente do Jockey Club Brasileiro; um. grande 
almoço realizado no luxuoso Hotel Quitandinha pelo dinâmico Prefeito de Petrópolis, tendo 
sido visitado também o tradicional e notável Museu Imperial da linda cidade Serrana. 


