
PASCUAL QUAGLIATA 

 

Cumprimos o penoso dever de comunicar aos nossos associados o infausto falecimento, em 
Montevidéu, aos 9 de Agosto p.p. do nosso distinto colega, Don PASCUAL QUAGLIATA, que 
exerceu a sua profissão na cidade de Montevidéu, Capital da República Oriental do Uruguai e 
foi um dos maiores propulsores do progresso da instituição notarial de seu pais e um dos mais 
eficazes colaboradores da União Internacional do Notariado Latino. 

Professor e ex-conselheiro da Faculdade de Direito e Ciências Sociais e posteriormente da 
Faculdade do Notariado de seu país, interveio decisivamente na reforma dos planos de estudo 
para a carreira do Notariado, à qual procurou dar todo o conteúdo jurídico requerido por essa 
especialização. 

Desempenhou diversos cargos na Comissão Diretora da Associação dos Escrivães do Uruguai, 
da qual foi presidente, assinalando, a todo momento, sua atuação por uma série de iniciativas 
que contribuíram notavelmente para o aperfeiçoamento da instituição notarial e ao prestigio e 
máxima autoridade da entidade que dirigiu. 

Presidiu a delegação uruguaia ao Primeiro Congresso Internacional do Notariado Latino, no 
qual teve uma destacada atuação sendo designado Tesoureiro do Primeiro Comitê 
Permanente e mais tarde Presidente da Oficina Permanente de Intercâmbio Internacional. 

Dirigiu com o maior acerto a "Revista da Associação de Escrivães do Uruguai" e suas 
inquietudes profissionais ficaram refletidas em numerosos artigos, publicações, discursos, 
conferencias e livros especializados. Entre as obras publicadas merecem destaque as 
seguintes: "Regime do Notariado Nacional" (1932) "Protestos" (1934) "La Propriedade 
Industrial" (1937) "Registros" (1948) e "Lei de Direitos Civis" (1949), todas elas de ampla 
difusão. Os restos mortais do ilustre extinto foram velados na Faculdade de Direito e Ciências 
Sociais de Montevidéu, e o ato do sepultamento constituiu uma sentida demonstração de dor 
de todo o notariado uruguaio, ao qual aderiu o Conselho Permanente da União, que designou 
seu representante ao Vice Presidente Honorário, escrivão Don Adhemar H. Carámbula. 


