
2.º COMISSÃO 

1. - Temário: I. B. b): Organização de um sistema corporativo internacional relativo a: 

1) Legalizações. 

RESOLUÇÃO: 

O Congresso deveria estudar e propiciar a criação de um sistema de organização profissional 
de cooperação As funções notariais, da ordem internacional, com referência aos seguintes 
itens: 

a) Cada Notariado aderido procurará obter de suas autoridades nacionais, que sejam 
conferidas As instituições notariais locais, a legalização ou autenticação da firma e do caráter 
funcional do signatário, o caráter autentico do ato e o cumprimento das formalidades externas 
do mesmo. 

b) As legalizações conferidas ao organismo local de cooperação notarial, serão reconhecidas e 
produzirão pleno efeito como certidão de regularidade dos elementos formais do ato, sempre 
que tal não seja defeso pela lei do país onde o ato tenha sido outorgado. 

2) Capacidade civil. 

RESOLUÇÃO: 

O Congresso deveria estudar e propiciar a criação de um sistema de organização profissional 
de cooperação As funções notariais, de ordem internacional, com referência aos seguintes 
itens: 

a) Os Notariados aderidos propiciarão em seus respectivos países a criação de um meio de 
publicidade de incapacidade individuais. 

b) O Congresso crê necessária a organização de um sistema internacional de informação sobre 
as normas que regulam a capacidade das partes contratantes. 

c) A O.N.P.I organizará, logo que seus meios o permitam, um fichário internacional de 
capacidade civil, em que de modo rápido e essencial, se possa encontrar soluções imediatas 
para as dúvidas que existirem sobre os requisitos determinantes da capacidade civil. 

3) Vigência conteúdo das leis. 

RESOLUÇÃO: 

O Congresso deveria estudar e propiciar a criação de um sistema de organização profissional 
de cooperação As funções notariais, de ordem internacional, com referência aos seguintes 
itens: 

O Congresso entende que a informação ou certidão notarial, salvo nos países onde por lei ou 
costume esta atuação seja reservada a advogados, outros profissionais ou entidades 
determinadas, é, segundo os princípios do Direito, um meio apto de conhecimento e prova do 
estado legislativo de um país, afim de acreditar fora do mesmo: 



1) a vigência e conteúdo de leis; 

2) a existência e alcance de jurisprudência; 

3) o estatuto pessoal de indivíduos ou entidades. 

Igual consideração terão as informações expedidas pelos Organismos do cooperação notarial 
internacional. 

4) Regimes matrimoniais. 

RESOLUÇÃO 

O Congresso deveria estudar e propiciar a criação de um sistema de organização profissional 
de cooperação As funções notariais de ordem internacional, com referência aos artigos 
seguintes: 

a) O Congresso entende que a lavratura de contratos sobre bens, por motivo de casamento, 
deve ser da competência exclusiva do Notariado. 

b) O Congresso recomenda A O.N.P.I. com referência a regimens matrimoniais, a organização 
de um fichário internacional, semelhante ao de capacidade civil (ponto 2), o qual estará a 
disposição para informação de todos os Notariados e Notáreis de país membros da União 
Internacional do Notariado Latino. 

c) As informações ou certidões notariais relativas a regimes matrimoniais reger-se-ão pelas 
mesmas normas aceitas para os de estado legislativo no artigo precedente (ponto 3  - Vigência 
e conteúdo das leis). 

5) Justificação ou prova do título sucessório com em sem testamento; sua existência e 
conteúdo. 

RESOLUÇÃO: 

O Congresso entende que a regularidade e a segurança da prova dos títulos sucessórios, se 
obtém unicamente, 

a) Nas sucessões ab-intestato, ou bem por uma ata de notoriedade lavrada por Notário, ou 
bem por decisão emanada de autoridade judicial. 

b) Nas sucessões testamenteiras ou derivadas de outro ato de ultima vontade, ou bem por 
meio de um ato notarial em qualquer das formas legais, ou bem por meio de urna confirmação 
pela autoridade judicial, incorporada a um ato ou protocolo notarial. 

c) A existência e a ordem cronológica dos títulos sucessórios testamenteiros ou de última 
vontade, não tem possibilidades seguras de conhecimento e de prova, senão por meio da 
existência de registros racionais desses atos, registros cuja criação o Congresso recomenda. 

2. - Fora do temário: Criação do de um Registro Notarial Mundial. 

RESOLUÇÃO: 



Considerando que a relação pessoal de todos os Notários unida á vinculação dos respetivos 
Colégios, pode resultar de utilidade para a maior compenetração dos respetivos direitos 
vigentes em cada país, para o trabalho intelectual e a investigação, assim como para o 
intercâmbio direto de suas publicações notariais, resolve o Congresso 

1.º) Cria-se o Registro Notarial Mundial, onde figurarão nomes de todos os Notários de tipo 
latino, por ordem alfabética e por países e regiões. 

2.º) O Comitê Permanente pedirá a todos os organismos notariais aderidos que enviem o mais 
depressa possível, a relação de nomes para efeito de sua publicação. 

3.º) O Comitê disporá dos fundos necessários para o cumprimento desta resolução. 


