








 

Exame previsto no artigo 2.º, alínea d) da Portaria n.º 55/2011, de 28 de 

Janeiro 

 

Responda às seguintes questões fundamentando legalmente as suas respostas: 

 

I 

PRÁTICA NOTARIAL 

 

1.   Um advogado dirige-se ao Cartório munido de procuração forense e questiona 

sobre o conteúdo do testamento do seu cliente. O que deve fazer? (1 valor) 

 

2.  Em que circunstâncias se deverá recusar a emitir uma certidão de uma escritura 

de justificação? (1 valor) 

 

3.  Quais os documentos pelos quais se pode confrontar a assinatura num 

reconhecimento por semelhança? (1 valor) 

 

4.  Quais os procedimentos que deve adoptar quando se recebe no Cartório um 

documento por telecópia? (1 valor) 

 

5.  Distinga documento autêntico de documento autenticado. (1 valor) 

 

6.  Uma pessoa apresenta uma procuração para a compra e venda de imóveis 

escrita a computador e por ele assinada para que seja feito o reconhecimento notarial 

da sua assinatura. Poderá fazê-lo? (1,5 valores) 

 

7.  Uma pessoa pretende que seja feito um reconhecimento de assinatura num 

documento lavrado em língua estrangeira. Poderá fazê-lo? (1 valor) 



 

8.  Qual a forma legal que deverá ter uma declaração de consentimento conjugal 

para alienação de bens imóveis? (1 valor) 

 

9.  Refira um acto notarial que deva ser obrigatoriamente comunicado à 

Conservatória dos Registos Centrais e qual o seu prazo. (0,5 valores) 

 

10.  O seu irmão pede-lhe para fazer o reconhecimento num contrato de 

arrendamento. 

 

a) Poderá fazê-lo? (0,50 valores) 

b) E se for numa declaração de autorização para o filho se deslocar para o 

estrangeiro? (0,50 valores) 

 

11.  Elabore um reconhecimento de assinatura a rogo ficcionando todos os dados 

que achar necessários. (2 valores) 

 

12.  É possível a intervenção de uma sobrinha e de um neto como abonadores de 

um outorgante num acto notarial? (1 valor) 

 

13.  Imagine que alguém se dirige ao Cartório pretendendo formalizar uma 

procuração para doar quaisquer bens a uma determinada pessoa. Que responderia? 

(1,5 valores) 

 
II 

REGISTO E NOTARIADO 

 

1.  Qual o prazo para efectuar o registo dos seguintes actos: 

a) compra e venda de imóveis; 

b) doação de imóveis: 



c) cessão de quotas; 

d) registo em comum e sem determinação de parte ou direito com base em 

habilitação de herdeiros; (2 valores) 

 

III 

NOTARIADO E FISCALIDADE 

 

1. Em que casos o reconhecimento notarial de assinatura em contrato-promessa 

de compra e venda de fracção autónoma destinada a comércio está sujeito a IMT? 

(1 valor) 

2. Elabore o respectivo reconhecimento de assinaturas ficcionando as menções e 

elementos que achar necessários. (1 valor) 

 

3. Calcule o imposto selo a cobrar aquando da elaboração do reconhecimento 

notarial das assinaturas nos seguintes contratos: 

 

 a) Contrato de Arrendamento com uma renda mensal de 500 euros. 

         (0,75 valores) 

b) Contrato particular de mútuo de 5.000 euros pelo prazo de dois anos. 

        (0,75 valores)  



 

  

CARTÓRIO NOTARIAL – TÁBUA 

 Ricardo Nuno Carvalho da Fonseca Santos 

 

 

Matérias: 

 

I – Direito e Prática Notarial 

 . Estatuto do Notariado e Estatuto da Ordem dos Notários; 

 . Ética e deontologia profissional; 

 . Reconhecimentos; 

 . Termos de autenticação; 

 . Certificação de cópias, públicas-forma, certidões, Extractos; 

 . Testamento; 

 . Escrituras; 

. Documentos necessários à  instrução de actos notariais; 

 . Instrumentos avulsos; 

 . Livros, Índices e Arquivo; 

 . Comunicações de actos notariais; 

 

II – Direito e Prática Registral (Predial, Civil, Comercial, Automóvel) 

. Certidões 

 . Prazos  

 . Princípios Registrais 

 . Registo Obrigatório e Prazos 

 . Emolumentos 

III – Direito Fiscal -  

 . Impostos relevantes em matéria notarial; 

• IMT 

• IMI 

• Imposto de Selo 



 

 

 

Bibliografia aconselhada 

  

Borges de Araújo, Prática Notarial – Edição 2003 

Zulmira Silva e Neto Ferreirinha, Manual de Direito Notarial – 4ª Edição 

2008 

José Carlos Gouveia Rocha, Manual Teórico e Prático do Notariado – 4ª 

Edição 2003 

Mouteiro Guerreiro, Temas de Registos e Notariado – Edição 2008 

J. Seabra Lopes, Direito dos Registos e Notariado – 6ª Edição 2011 

 

Legislação simples e/ou anotada: 

. Estatuto do Notariado 

. Estatuto da Ordem dos Notários 

. Código do Notariado 

. Código do Registo Predial 

. Código do Registo Civil 

. Código do Registo Comercial 

 . Código das Sociedades Comerciais 

 . Código Civil 

. Tabela de honorários e encargos da actividade notarial 

 . Regulamento Emolumentar dos Registos e Notarido 

 . Códigos IMT/ISelo/IMI 

 

 

Nota: Para o exame é unicamente permitida a consulta de 

legislação não anotada. 



III  EXAME 

 

PARA COLABORADOR AUTORIZADO DE NOTÁRIO 

 

Previsto na alínea d), do Artigo 2.º da Portaria n.º 55/2011, de 28 de Janeiro  

 

Lisboa, 26 de Outubro de 2013 

Duração: 1 hora e 30 minutos 

 

Responda sucintamente às seguintes questões justificando, sempre que possível, a 

sua resposta com os preceitos legais aplicáveis. 

 

I – PRÁTICA NOTARIAL 

 

1.  Um cidadão, no balcão do Cartório Notarial, declara-lhe que não pode assinar o 

documento por ele apresentado, para a respectiva legalização, embora o soubesse fazer. 

Nos termos da lei notarial, sendo um acto da sua competência enquanto 

colaborador, o que faria para a sua prossecução? (1 valor) 

 

2.  Um cidadão dirige-se ao Cartório Notarial porque pretende confirmar a gestão 

exercida por determinada pessoa, na celebração de um negócio de compra e venda de 

um imóvel, sem poderes de representação. 

 Que actos notariais poderão ser outorgados para aquele fim e quais os 

procedimentos que a sua outorga provoca? (1,80 valores) 



 

3.  Em determinado acto da sua competência enquanto colaborador, um cidadão 

apresenta para abonação da sua identidade duas pessoas, uma que não sabe assinar e 

outra cega.   Como resolveria esta situação? (1,50 valores)         

 

4.    

   a)   Um cidadão dirige-se ao Cartório Notarial afirmando que será testemunha de um 

testamento já agendado e que pretende apenas confirmar o dia e a hora da sua outorga. 

O que faria? (0,75 valores) 

 

   b)   Um advogado, portador de uma procuração com poderes forenses, requer  que seja 

extraída certidão de determinado Testamento Público. O que deve fazer? (0,75 valores) 

 

5.   Um cidadão solicita ao balcão do Cartório Notarial a conferência de uma fotocópia, 

apresentando também o respectivo original escrito em língua chinesa. Poderá fazê-la?  

(1 valor) 

 

6.   Dois cidadãos fizeram um contrato de compra e venda de um prédio rústico, que 

reduziram a escrito e assinaram. Entretanto deslocam-se ao balcão do Cartório Notarial e 

solicitam a autenticação deste documento.  

O que deve fazer? (1,50 valores)  

 



7.   Dos seguintes actos praticados no Cartório Notarial, quais devem ser comunicados 

pelo notário a entidades externas e qual é o prazo de que este dispõe para o fazer? (1,20 

valores) 

 

 a) - Testamentos Públicos e Escrituras de Revogação de Testamentos;  

 b) - Instrumentos de aprovação, depósito e abertura de Testamentos Cerrados;  

 c) - Escrituras de Renúncia de Herança; 

d) - Modelo 11; 

 e) - Cópia do registo das escrituras diversas celebradas; e 

 f) - Mapa dos actos sujeitos a registo comercial obrigatório.  

 

8.   É apresentado no balcão do Cartório Notarial um contrato-promessa de compra e 

venda de um determinado imóvel urbano a fim de ser efectuado o reconhecimento 

notarial das assinaturas dos intervenientes. Suponha que a parte vendedora é uma 

sociedade por quotas cujo objecto social consiste na exploração de restauração e de 

pastelaria, representada naquele acto pelo único gerente, e que a parte compradora é 

uma pessoa singular, casada. 

Entre outras cláusulas, as partes convencionam que a parte adquirente pode 

ceder a respectiva posição contratual a terceiro. 

 Elabore o respectivo reconhecimento de assinaturas ficcionando os pertinentes 

elementos e menções. (3 valores) 

 

 

 



II - REGISTOS E NOTARIADO 

 

1)    A Portaria n.º 1513/2008, de 23 de Dezembro veio regular os vários parâmetros da 

certidão permanente do registo predial. Através da disponibilização de um código de 

acesso, é permitida a sua visualização no respectivo sítio da Internet. 

 Actualmente qual (quais) o(s) prazo(s) de disponibilização da mesma? Poderá 

ela ser renovada? Por que período(s) de tempo? (1 valor) 

 

2)    Foi outorgada uma Escritura Pública de Doação de um prédio urbano no dia 24 de 

Outubro de 2013.  

Qual o prazo de que o notário dispõe para efectuar o pedido de registo daquele 

acto, e quais os documentos necessários para instruir o mesmo? (1,50 valores) 

 

3)    A partir de que data, da respectiva outorga, se encontra disponível na Conservatória 

dos Registos Centrais, a informação sobre a existência de um testamento?  (1 valor) 

 

III - NOTARIADO E FISCALIDADE 

 

Calcule o montante do imposto do selo devido pela prática dos seguintes actos: 

 

a) Contrato de arrendamento entre duas entidades, referente a um determinado espaço 

destinado à instalação de um escritório, sendo convencionada a renda mensal de 

€1.000,00. (1 valor)  

 



b) Escritura de Constituição de Hipoteca Voluntária Unilateral a favor da Autoridade 

Tributária, para garantia de uma dívida fiscal cujo pagamento em prestações foi 

devidamente deferido pela entidade credora, em que o montante máximo assegurado 

de capital e acessórios ascende ao valor de €17.900,00. (2 valores)  

 

c) Escritura de Mútuo com Hipoteca em que o mutuário é um particular e o credor uma 

instituição bancária, cujo capital mutuado, a ser pago no prazo de cento e vinte 

meses, ascende ao valor de €30.000,00. (1 valor)  



 

  

 

 

 

Exame para Colaborador autorizado de Notário 

26 de outubro de 2013 

 

 

MATÉRIAS: 

 

I – Direito e Prática Notarial 

� Certificação de cópias, públicas-forma, certidões, Extratos 

� Comunicações de atos notariais 

� Documentos necessários à instrução de atos notariais 

� Escrituras 

� Estatuto do Notariado e Estatuto da Ordem dos Notários 

� Ética e deontologia profissional 

� Instrumentos avulsos 

� Livros, Índices e Arquivo 

� Reconhecimentos 

� Termos de autenticação 

� Testamento 

   

II – Direito e Prática Registral (Predial, Civil, Comercial, Automóvel) 

� Certidões 

� Emolumentos 

� Prazos  

� Princípios Registrais 

� Registo Obrigatório e Prazos 

 

III – Direito Fiscal   

         Impostos relevantes em matéria notarial; 

� IMT 

� IMI 

� Imposto de Selo 



 

 

 

Bibliografia aconselhada 

A. M. Borges de Araújo, Pratica Notarial - Edição 2003 

F. Neto Ferreirinha – Código do Notariado Anotado – Edição 2013 

F. Ruivo de Sousa – Código do Notariado – Edição 1991 

J.C. Gouveia Rocha - Código do Notariado – Edição 2004  

J.C. Gouveia Rocha – Manual Teórico e Prático do Notariado – Edição 2003 

Álvaro Sampaio – Código do Registo Civil Anotado – Edição 2011 

Blandina Soares – Código do Registo Predial – Edição 2009 

Maria Ema Guerra – Código do Registo Predial Anotado – Edição 2000 

I. Pereira Mendes – Código do Registo Predial Anotado – Edição 1994 

J. de Seabra Lopes – Direito dos Registos e do Notariado - Edição 2011 

J. A. Mouteira Guerreiro – Temas de Registos e do Notariado – Edição 2008 

Zulmira Neto Lino da Silva e Fernando Neto Ferreirinha, Manual de Direito Notarial – Edição 

2008 

  

Legislação simples e/ou anotada: 

-Estatuto do Notariado 

-Estatuto da Ordem dos Notários 

-Código do Notariado 

-Código do registo Predial 

-Código do Registo Civil 

-Código do Registo comercial 

-Código das Sociedades Comerciais 

-Código Civil 

-Regime das Diretivas Antecipadas de Vontade – DAV   

-Regime Jurídico do Processo de Inventário - RJPI 

-Tabela de honorários e encargos da actividade notarial 

-Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado 

-Códigos IMT/Iselo/IMI 

 

 

Nota: Para o exame é unicamente permitida a consulta de legislação não anotada. 

 

 

Nota: Para o exame é unicamente permitida a consulta de legislação não anotada. 



 
 

1 

IV EXAME 
 

PARA COLABORADOR AUTORIZADO DE NOTÁRIO 
(Previsto na alínea d), do Artigo 2.º da Portaria n.º 55/2011, de 28 de Janeiro)   

Lisboa, 11 de Abril de 2015 
Duração: 1 hora e 30 minutos 
 
Responda às seguintes questões: 
 
1. Qual a diferença entre pública-forma e certidão? Fundamente legalmente a sua 
resposta. (um valor) 
 
2. Um cidadão que interveio, apenas como vendedor, numa escritura de compra e 
venda e mútuo com hipoteca, dirige-se ao Cartório Notarial e solicita-lhe uma certidão 
apenas da compra e venda. Poderá fazê-la? Fundamente legalmente a sua resposta. 
(um valor) 
 
3. Quais destes atos exigem o preenchimento de verbetes estatísticos? (dois 
valores) 

a) Partilha; 
b) Hipoteca; 
c) Constituição de propriedade horizontal; 
d) Mútuo com hipoteca; 
e) Compra e venda; 
f) Constituição de sociedade; 
g) Dissolução de sociedade. 
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4. Suponha que um cidadão se dirige ao Cartório Notarial e lhe solicita um reco-
nhecimento de assinatura num documento escrito em Inglês. Poderá fazê-lo? Funda-
mente legalmente a sua resposta. (um valor) 
 
5. Ernesto, na qualidade de senhorio, vai arrendar um imóvel, destinado a servi-
ços, a uma Associação. Ambas as partes intervenientes - a Associação representada 
pelo Presidente da Direção - dirigem-se ao Cartório Notarial para reconhecer a assina-
tura no respetivo contrato de arrendamento.  

a) Que documentos lhes pediria? (três valores) 
b) Calcule o montante do Imposto do Selo a que está sujeito este contrato, 

sabendo que foi convencionada uma renda mensal de €850,00 (oitocentos e cinquenta 
euros)? (um valor) 
 Fundamente legalmente as suas respostas. 
 
6. Ao balcão, um cidadão solicita-lhe um ato da sua competência enquanto cola-
borador, porém, não é portador de documento de identificação. Para abonar a sua 
identidade traz consigo dois familiares, sendo um deles seu tio e outro seu primo direi-
to.  

a) O que faria? (um valor) 
b) E se o cidadão apresentasse como abonadores um cunhado e um individuo ca-

sado, mas com dezassete anos de idade? (um valor) 
 Fundamente legalmente as suas respostas. 
 
7. A sociedade comercial por quotas denominada “ Viva, Lda.” tem dois gerentes, 
obrigando-se com a assinatura de ambos. Um deles constata a impossibilidade de es-
tar presente num determinado negócio jurídico, a celebrar no âmbito do objeto social, 
dirigindo-se ao Cartório para tentar resolver a situação. 
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a) Qual o ato jurídico adequado que permite a representação da sociedade ape-
nas por um dos seus gerentes? (um valor) 

b) E que forma(s) pode o mesmo revestir? Indique as formas compreendidas no 
âmbito da sua competência, enquanto colaborador de notário? (um valor) 
 Fundamente legalmente as suas respostas. 
 
8. Alberto celebrou com uma Instituição Financeira de Crédito um contrato de 
locação financeira, cujo prazo já terminou. Entretanto, quer adquirir a viatura objeto 
desse contrato e dirige-se ao balcão do cartório onde lhe entrega um requerimento de 
registo automóvel, devidamente preenchido para o efeito. Quantos registos efetuaria 
e quais? (dois valores) 
 
9. Ao serviço estão o notário, e dois colaboradores registados na Ordem dos Notá-
rios, um deles registado há mais de dois anos, outro apenas no mês passado? De entre 
os três, quem teria competência para presidir a um instrumento público de ratifica-
ção? Fundamente legalmente a sua resposta. (um valor) 
 
10. O Cartório Notarial é obrigado a pôr à disposição do público um livro de recla-
mações. Apenas uma das seguintes afirmações é correta. Assinale-a. (um valor) 

a)  Nos Cartórios Notariais o livro de reclamações deve ser facultado ao público 
em caso de recusa de prática de ato notarial, fundamentada em nota escrita e datada 
pelo notário. 

b)  Nos Cartórios Notariais o livro de reclamações apenas com prévia autorização 
do notário pode ser facultado ao público, que para o efeito deverá expor a causa da 
reclamação e respetivo teor. 

c)  Nos Cartórios Notariais o livro de reclamações deve ser posto à disposição do 
público, sempre que solicitado.  
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11. António é um dos três administradores de uma sociedade anónima e dirige-se 
ao Cartório Notarial onde lhe solicita a autenticação de uma procuração, na qual a so-
ciedade dá poderes a um terceiro, Bento, para outorgar uma escritura de constituição 
de hipoteca, a favor da Fazenda Nacional, para garantia de uma divida da sociedade. 
Ficcione os elementos necessários e elabore o respetivo Termo de Autenticação. (três 
valores) 
 
 



 

  

 

 

 

Matéria e Bibliografia para o Exame para Colaborador Autorizado de Notário 

11 de abril de 2015 

 
 
MATÉRIAS: 

 

I – Direito e Prática Notarial 

� Certificação de cópias, públicas-forma, certidões, Extratos 

� Comunicações de atos notariais 

� Documentos necessários à instrução de atos notariais 

� Escrituras 

� Estatuto do Notariado e Estatuto da Ordem dos Notários 

� Ética e deontologia profissional 

� Instrumentos avulsos 

� Livros, Índices e Arquivo 

� Reconhecimentos 

� Termos de autenticação 

� Testamento 

   

II – Direito e Prática Registral (Predial, Civil, Comercial, Automóvel) 

� Certidões 

� Emolumentos 

� Prazos  

� Princípios Registrais 

� Registo Obrigatório e Prazos 

 

III – Direito Fiscal   

         Impostos relevantes em matéria notarial; 

� IMT 

� IMI 

� Imposto de Selo 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA: 

 

A. M. Borges de Araújo, Pratica Notarial - Edição 2003 

F. Neto Ferreirinha – Código do Notariado Anotado – Edição 2013 

F. Ruivo de Sousa – Código do Notariado – Edição 1991 

J.C. Gouveia Rocha - Código do Notariado – Edição 2004  

J.C. Gouveia Rocha – Manual Teórico e Prático do Notariado – Edição 2003 

Álvaro Sampaio – Código do Registo Civil Anotado – Edição 2011 

Blandina Soares – Código do Registo Predial – Edição 2009 

Maria Ema Guerra – Código do Registo Predial Anotado – Edição 2000 

I. Pereira Mendes – Código do Registo Predial Anotado – Edição 1994 

J. de Seabra Lopes – Direito dos Registos e do Notariado - Edição 2011 

J. A. Mouteira Guerreiro – Temas de Registos e do Notariado – Edição 2008 

Zulmira Neto Lino da Silva e Fernando Neto Ferreirinha, Manual de Direito Notarial – 

Edição 2008 

  

Legislação simples e/ou anotada: 

-Estatuto do Notariado 

-Estatuto da Ordem dos Notários 

-Código do Notariado 

-Código do registo Predial 

-Código do Registo Civil 

-Código do Registo comercial 

-Código das Sociedades Comerciais 

-Código Civil 

-Regime das Diretivas Antecipadas de Vontade – DAV   

-Regime Jurídico do Processo de Inventário - RJPI 

-Tabela de honorários e encargos da atividade notarial 

-Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado 

-Códigos IMT/Iselo/IMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para o exame é unicamente permitida a consulta de legislação não anotada. 

 





 
 
MATÉRIAS E BIBLIOGRAFIA PARA O EXAME PARA COLABORADOR AUTORIZADO DE NOTÁRIO 

30 de Setembro de 2016 
 

MATÉRIAS: 
I.- Direito e Prática Notarial 
. Certificação de cópias, públicas-forma, certidões, extractos. 
. Documentos necessários à instrucção de actos notariais. 
. Escrituras. 
. Estatuto do Notariado e estatuto da ordem dos Notários. 
. Ética e deontologia profissional. 
. Instrumentos Avulsos. 
. Livros, Índices e Arquivo. 
. Reconhecimentos. 
. Termos de autenticação. 
. Testamento. 
. Comunicações. 
. Documentos emitidos no estrangeiro. 
II.- Direito e Prática Registral (Predial, Civil, Comercial, Automóvel) 
. Certidões. 
. Emolumentos. 
. Prazos. 
. Princípios Registrais 
. Registo Obrigatório e Prazos. 
III.- Direito Fiscal 
Impostos relevantes em matéria notarial: 



. IMT 

. IMI 

. Imposto de Selo 
IV.- Inventários 
. Regime Jurídico do Processo de Inventário. 
. Tramitação. 
. Incidentes. 
. Citações e Notificações. 
. Mapa de Partilha. 
. Custas. 
. Apoio judiciário. 
 
BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA 
António Santos Rocha/ Eduardo José Martins Brás, Tributação do Património, Coimbra, 
Almedina, 2015. 
Blandina Soares, Código do Registo Predial anotado, 2009, Coimbra, Almedina, 2009 
Carla Câmara/ Carlos Castelo Branco/ João Correia/ Sérgio Castanheira, Regime Jurídico do 
Processo de Inventário, Coimbra. Almedina, 2013. 
Eduardo Sousa Paiva/ Helena Cabrita, Manual do Processo de Inventário à luz do Novo Regime, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2013.  
Eric Deckers, Função Notarial e Deontologia, Coimbra, Almedina, 2005. 
F. Neto Ferreirinha – Código do Notariado Anotado – Coimbra, Almedina, 2014. 
F. Neto Ferreirinha – Manual de Direito Notarial – Coimbra, Almedina, 2016 
J. C. Gouveia Rocha – Código do Notariado – Edição 2004 
J. C. Gouveia Rocha – Manual Teórico Prático do Notariado – Coimbra, Almedina, 4ª ed. 2003 
João Queiroga Chaves – Sucessões, Certificado Sucessório Europeu. Escolha e aplicação da Lei 
Portuguesa, Quid Iuris, 2016. 
José Maria Fernandes Pires, Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, Coimbra, 
Almedina, 2016. 
I. Pereira Mendes – Código do Registo Predial anotado – Coimbra, Almedina, 2009 
J. Seabra Lopes – Direito dos Registos e do Notariado – Coimbra, Almedina, 2015 
J. A. Mouteira Guerreiro – temas d Registos e do Notariado – Coimbra, Coimbra editora, Edição 
2008 



 
LEGISLAÇÃO 
- Estatuto do Notariado 
- Estatuto da Ordem dos Notários 
- Código do Notariado 
- Código Civil  
- Código do Registo Predial 
- Código das Sociedades Comerciais 
- Código do Registo Comercial 
- Código de Processo Civil 
- Regulamento UE nº 650/2012, de 04/07/2012 (Regulamento das Sucessões). 
- Regime das Directivas Antecipadas de Vontade –DAV 
- Regime Jurídico do Processo de Inventário – RJPI (Lei e Portaria). 
- Tabela de honorários e encargos da actividade notarial 
- Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado 
- Códigos de IMT / Imposto Selo/ IMI 
 
 
 
NOTA: Para o exame é unicamente permitida a consulta de legislação não anotada. 
 
 
 
 
 
 
 







 

MATÉRIAS E BIBLIOGRAFIA PARA O EXAME PARA COLABORADOR AUTORIZADO DE NOTÁRIO 

11 de Novembro de 2017 

 

MATÉRIAS: 

I.- Direito e Prática Notarial 

. Certificação de cópias, públicas-forma, certidões, extractos. 

. Documentos necessários à instrucção de actos notariais. 

. Escrituras. 

. Estatuto do Notariado e estatuto da ordem dos Notários. 

. Ética e deontologia profissional. 

. Instrumentos Avulsos. 

. Livros, Índices e Arquivo. 

. Reconhecimentos. 

. Termos de autenticação. 

. Testamento. 

. Comunicações. 

. Documentos emitidos no estrangeiro. 

II.- Direito e Prática Registral (Predial, Civil, Comercial, Automóvel) 

. Certidões. 

. Emolumentos. 

. Prazos. 

. Princípios Registrais 

. Registo Obrigatório e Prazos. 

III.- Direito Fiscal 

Impostos relevantes em matéria notarial: 

. IMT 

. IMI 

. Imposto de Selo 

IV.- Inventários 

. Regime Jurídico do Processo de Inventário. 



. Tramitação. 

. Incidentes. 

. Citações e Notificações. 

. Mapa de Partilha. 

. Custas. 

. Apoio judiciário. 

 

BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA 

António Santos Rocha/ Eduardo José Martins Brás, Tributação do Património, Coimbra, 
Almedina, 2015. 

Blandina Soares, Código do Registo Predial anotado, 2009, Coimbra, Almedina, 2009 

Carla Câmara/ Carlos Castelo Branco/ João Correia/ Sérgio Castanheira, Regime Jurídico do 
Processo de Inventário, Coimbra. Almedina, 2013. 

Eduardo Sousa Paiva/ Helena Cabrita, Manual do Processo de Inventário à luz do Novo Regime, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2013.  

Eric Deckers, Função Notarial e Deontologia, Coimbra, Almedina, 2005. 

F. Neto Ferreirinha – Código do Notariado Anotado – Coimbra, Almedina, 2014. 

F. Neto Ferreirinha – Manual de Direito Notarial – Coimbra, Almedina, 2016 

J. C. Gouveia Rocha – Código do Notariado – Edição 2004 

J. C. Gouveia Rocha – Manual Teórico Prático do Notariado – Coimbra, Almedina, 4ª ed. 2003 

João Queiroga Chaves – Sucessões, Certificado Sucessório Europeu. Escolha e aplicação da Lei 
Portuguesa, Quid Iuris, 2016. 

José Maria Fernandes Pires, Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, Coimbra, 
Almedina, 2016. 

I. Pereira Mendes – Código do Registo Predial anotado – Coimbra, Almedina, 2009 

J. Seabra Lopes – Direito dos Registos e do Notariado – Coimbra, Almedina, 2015 

J. A. Mouteira Guerreiro – temas d Registos e do Notariado – Coimbra, Coimbra editora, Edição 
2008 

 

LEGISLAÇÃO 

- Estatuto do Notariado 

- Estatuto da Ordem dos Notários 

- Código do Notariado 



- Código Civil  

- Código do Registo Predial 

- Código das Sociedades Comerciais 

- Código do Registo Comercial 

- Código de Processo Civil 

- Regulamento UE nº 650/2012, de 04/07/2012 (Regulamento das Sucessões). 

- Regime das Directivas Antecipadas de Vontade –DAV 

- Regime Jurídico do Processo de Inventário – RJPI (Lei e Portaria). 

- Tabela de honorários e encargos da actividade notarial 

- Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado 

- Códigos de IMT / Imposto Selo/ IMI 

- Lei 83/2017 de 18/08 e Lei 89/2017, de 21/08. 

 

 

 

 

 

NOTA: Para o exame é unicamente permitida a consulta de legislação não anotada. 
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

EXAME PARA COLABORADOR AUTORIZADO DE NOTÁRIO 

24 DE NOVEMBRO DE 2018 

  

I. Poderá o colaborador do notário, por ele autorizado para a prática de, 

entre outros atos, reconhecimentos de assinatura, proceder ao reconhecimento da 

assinatura aposta em documento de autorização para a saída do país de menor nacional, 

em que o signatário é um primo direito do próprio notário? (1 valor) 

RESPOSTA: Sim. Primo: colateral em quarto grau. Artigo 5.º, n.º 1 (e 6.º, n.º 

2), do Código do Notariado.  

II. «As fichas do índice privativo de testamentos e de todos os atos que lhe 

respeitem devem conter, não só o nome do testador, da espécie do ato e da indicação 

do livro e das folhas em que foram executados ou do maço em que se encontrem 

arquivados os documentos, se tiverem de ficar arquivados, mas também a data de 

nascimento do testador e os nome completos dos pais». Concorda com esta afirmação? 
(1 valor) 

 RESPOSTA: Não. A data de nascimento do testador e os nomes completos 

dos pais não são menções que devem constar das fichas de testamentos. 

Artigos 26.º e 47.º, n.º 4, do Código do Notariado.  

III. Amílcar, advogado, dirige-se ao cartório notarial, afirmando que 

pretende saber qual a data em que o seu cliente Francisco outorgou testamento público, 

a fim de proceder à marcação da escritura de revogação. Quais os procedimentos que 

toma? (1 valor) 

RESPOSTA: Questionar se é portador de procuração com poderes especiais 

para o efeito (supondo que o testador é vivo). Trata-se de matéria 

confidencial. Artigo 32.º, n.º 2, do Código do Notariado.  

IV. Qual o destino a dar a uma certidão do registo comercial, apresentada 

no cartório notarial, que instruiu um instrumento avulso de ratificação de ato notarial 

praticado pelo gerente em nome de uma sociedade comercial? (1 valor) 

RESPOSTA: Arquivamento na hipótese de ser apresentada certidão em 

papel. Artigo 105.º do Código do Notariado. (A certidão permanente do 

registo comercial não carece de arquivamento, uma vez que se trata de um 

documento digital). 

V. Qual o prazo de validade dos seguintes documentos: 
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a. Certidão emitida pela conservatória do registo predial, da descrição de 

um prédio com as respetivas inscrições? (1 valor) 

 

RESPOSTA: 6 meses. Artigo 110, n.º 2, do Código do Registo Predial. 

Aceita-se a resposta de 1 ano para as certidões em papel, em virtude 

de o artigo 54.º, n.º 4, do Código do Notariado, não ter sido revogado. 

 

b. Certidão emitida pela conservatória do registo predial, a certificar a 

não descrição de um prédio? (1 valor) 

 

RESPOSTA: 3 meses. Artigo 54.º, n.º 5, do Código do Notariado e artigo 

44.º, n.º 3, do Código do Registo Predial. 

 

c. Caderneta predial (urbana ou rústica)? (1 valor) 

RESPOSTA: 1 ano. Artigo 57.º, n.º 2, do Código do Notariado. 

 

VI. Distinga certidões de públicas formas. (1 valor) 

RESPOSTA: * Certidões – destinam-se a provar o conteúdo de documentos 

arquivados no cartório. Artigo 164.º, n.º 1, do Código do Notariado. 

     * Públicas formas – cópia de documentos estranhos ao arquivo 

do cartório. Artigo 171.º, n.º 1, do Código do Notariado. 

VII. Um advogado dirige-se ao cartório notarial e solicita-lhe uma certidão 

de uma escritura de justificação, lavrada no dia 20/10/2018. Ao consultar a escritura 

verifica que a mesma tem aposto um averbamento, do qual consta que o extrato da 

justificação foi publicado no dia 15/11/2018. 

 

a. Poderá passar a certidão sem reservas? (1 valor) 

 

RESPOSTA: Não. Só decorridos 30 dias sobre a data em que o extrato 

foi publicado. Artigo 101.º, n.º 2, do Código do Notariado. 

 

b. Caso a sua resposta à questão a. não tenha sido afirmativa, em que 

casos poderia passar a certidão no dia de hoje, 24/11/2018? Caso 

contrário, ignore esta alínea. (1 valor) 

RESPOSTA: Poderia ser passada para efeitos de impugnação da 

escritura de justificação. Artigo 101.º, n.º 3, do Código do Notariado.  
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VIII. Arminda desloca-se ao cartório notarial para questionar a forma de se fazer representar 

na escritura de compra e venda de um imóvel que está marcada para daí a uma semana 

e na qual não pode estar presente. Qual a resposta que dá a Arminda? Justifique 

legalmente a resposta. (1 valor) 

RESPOSTA: Mediante a outorga de procuração. Forma das procurações: 

instrumento público; documento particular com termo de autenticação; 

documento escrito e assinado, com reconhecimento de letra e assinatura. 

Artigo 116.º, n.º 1, do Código do Notariado. 

 

IX. António, sócio e gerente da sociedade PADARIAS MARAVILHOSAS, LDA, 

cujo objeto é o comércio e exploração de produtos de padaria e pastelaria, apresenta-

se no cartório notarial para marcação de uma escritura de compra e venda, na qual 

pretende vender o imóvel que constitui a sede da sociedade. Que documentos solicita 

a António: 

 

a. Relativamente à sociedade vendedora? (1 valor) 

 

RESPOSTA: Certidão do registo comercial e ata da assembleia geral. 

Artigos 49.º, n.º 1, do Código do Notariado e 63.º, n.º 1 e 246.º, n.º 2, 

alínea c), do Código das Sociedades Comerciais. 

 

b. Em relação ao imóvel? (1 valor) 

RESPOSTA: Certidão do registo predial, caderneta predial, licença de 

utilização e certificado energético. Artigos 54.º, n.º 4 e 57.º, n.º 2 do 

Código do Notariado, 1.º do Decreto-Lei n.º 281/99, de 26 de julho 

(redação atualizada) e 5.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 118/2013, 

de 20 de agosto (redação atualizada). 

 

X. Quais os documentos que solicita para a marcação da escritura de 

habilitação dos herdeiros de Madalena, falecida sem testamento ou qualquer disposição 

de última vontade, no estado de solteira, sem descendentes nem ascendentes vivos, 

deixando apenas 2 irmãos? (2 valores) 

RESPOSTA: Certidões de óbito e de nascimento do de cujus e certidões de 

nascimento dos irmãos. Artigo 85.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Código do 

Notariado. 

 

XI. João, solteiro, maior, promitente vendedor, apresenta-se no cartório 

notarial para solicitar um reconhecimento de assinatura num contrato promessa de 
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compra e venda de uma parcela de terreno para construção, sita no concelho de 

Santarém, no qual está prevista a possibilidade de o promitente-comprador ceder a sua 

posição contratual. Que procedimentos toma com vista à feitura de tal 

reconhecimento? (2 valores) 

 

RESPOSTA: Reconhecimento da assinatura, com menção do documento da 

liquidação e pagamento do IMT. Artigos 2.º, n.º 3, alínea a), do CIMT. 

 

XII. Andreia requereu inventário subsequente a divórcio, no competente 

cartório notarial, tendo declarado que o cabeça de casal era o seu ex-marido Bernardo. 

 

a. Nos inventários desta natureza, a quem incumbem as funções de 

cabeça de casal? (1 valor) 

 

RESPOSTA: O cargo de cabeça de casal incumbe ao ex-cônjuge mais 

velho. Artigo 79.º, n.º 2, do Regime Jurídico do Processo de 

Inventário. 

 

b. Que procedimento deve o notário fazer, na sequência do 

requerimento de inventário apresentado por Andreia? (1 valor) 

 

RESPOSTA: Proceder à citação do ex-cônjuge Bernardo, para prestar 

o compromisso de honra e as declarações de cabeça de casal, assim 

como para apresentar a os documentos previstos na lei, 

designadamente a relação de bens. Artigo 24.º do Regime Jurídico 

do Processo de Inventário. 

 

c. Apresentada a relação de bens pelo cabeça de casal, o que deve fazer 

o notário, em relação ao requerente? (1 valor) 

 

RESPOSTA: Proceder à notificação do requerente para, querendo, 

deduzir oposição ou impugnação ao inventário e reclamar contra a 

relação de bens. Artigos 30.º e 32.º do Regime Jurídico do Processo 

de Inventário. 

 

 Cada resposta deverá ser valorizada da seguinte forma: 

 * a) 75% da cotação: atribuída à resposta propriamente dita; 

 * b) 25% da cotação: atribuída à justificação legal; 

 * Encontrando-se incompleta a resposta e/ou a fundamentação legal, será deduzida a 

pontuação no respetivo item [a) e/ou b)]. 



 

EXAME PARA COLABORADOR AUTORIZADO DE NOTÁRIO 

24 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 Responda às questões seguintes, fazendo referência às normas legais que 

fundamentam as respostas que der. 

 

I. Poderá o colaborador do notário, por ele autorizado para a prática de, 

entre outros atos, reconhecimentos de assinatura, proceder ao reconhecimento da 

assinatura aposta em documento de autorização para a saída do país de menor 

nacional, em que o signatário é um primo direito do próprio notário? (1 valor) 

II. «As fichas do índice privativo de testamentos e de todos os atos que lhe 

respeitem devem conter, não só o nome do testador, da espécie do ato e da indicação 

do livro e das folhas em que foram executados ou do maço em que se encontrem 

arquivados os documentos, se tiverem de ficar arquivados, mas também a data de 

nascimento do testador e os nome completos dos pais». Concorda com esta 

afirmação? (1 valor) 

III. Amílcar, advogado, dirige-se ao cartório notarial, afirmando que 

pretende saber qual a data em que o seu cliente Francisco outorgou testamento 

público, a fim de proceder à marcação da escritura de revogação. Quais os 

procedimentos que toma? (1 valor) 

IV. Qual o destino a dar a uma certidão do registo comercial, apresentada 

no cartório notarial, que instruiu um instrumento avulso de ratificação de ato notarial 

praticado pelo gerente em nome de uma sociedade comercial? (1 valor) 

V. Qual o prazo de validade dos seguintes documentos: 

a. Certidão emitida pela conservatória do registo predial, da descrição 

de um prédio com as respetivas inscrições? (1 valor) 

b. Certidão emitida pela conservatória do registo predial, a certificar a 

não descrição de um prédio? (1 valor) 

c. Caderneta predial (urbana ou rústica)? (1 valor) 

VI. Distinga certidões de públicas formas. (1 valor) 

VII. Um advogado dirige-se ao cartório notarial e solicita-lhe uma certidão 

de uma escritura de justificação, lavrada no dia 20/10/2018. Ao consultar a escritura 

verifica que a mesma tem aposto um averbamento, do qual consta que o extrato da 

justificação foi publicado no dia 15/11/2018. 

 



 

 

a. Poderá passar a certidão sem reservas? (1 valor) 

b. Caso a sua resposta à questão a. não tenha sido afirmativa, em que 

casos poderia passar a certidão no dia de hoje, 24/11/2018? Caso 

contrário, ignore esta alínea. (1 valor) 

VIII. Arminda desloca-se ao cartório notarial para questionar a forma de 

se fazer representar na escritura de compra e venda de um imóvel que está marcada 

para daí a uma semana e na qual não pode estar presente. Qual a resposta que dá a 

Arminda? Justifique legalmente a resposta. (1 valor) 

IX. António, sócio e gerente da sociedade PADARIAS MARAVILHOSAS, 

LDA, cujo objeto é o comércio e exploração de produtos de padaria e pastelaria, 

apresenta-se no cartório notarial para marcação de uma escritura de compra e venda, 

na qual pretende vender o imóvel que constitui a sede da sociedade. Que documentos 

solicita a António: 

a. Relativamente à sociedade vendedora? (1 valor) 

b. Em relação ao imóvel? (1 valor) 

X. Quais os documentos que solicita para a marcação da escritura de 

habilitação dos herdeiros de Madalena, falecida sem testamento ou qualquer 

disposição de última vontade, no estado de solteira, sem descendentes nem 

ascendentes vivos, deixando apenas 2 irmãos? (2 valores) 

XI. João, solteiro, maior, promitente vendedor, apresenta-se no cartório 

notarial para solicitar um reconhecimento de assinatura num contrato promessa de 

compra e venda de uma parcela de terreno para construção, sita no concelho de 

Santarém, no qual está prevista a possibilidade de o promitente-comprador ceder a 

sua posição contratual. Que procedimentos toma com vista à feitura de tal 

reconhecimento? (2 valores) 

XII. Andreia requereu inventário subsequente a divórcio, no competente 

cartório notarial, tendo declarado que o cabeça de casal era o seu ex-marido Bernardo. 

a. Nos inventários desta natureza, a quem incumbem as funções de 

cabeça de casal? (1 valor) 

b. Que procedimento deve o notário fazer, na sequência do 

requerimento de inventário apresentado por Andreia? (1 valor) 

c. Apresentada a relação de bens pelo cabeça de casal, o que deve fazer 

o notário, em relação ao requerente? (1 valor) 



 
 

 

 

MATÉRIAS E BIBLIOGRAFIA PARA O EXAME PARA COLABORADOR 

AUTORIZADO DE NOTÁRIO 

24 de Novembro de 2018 

 

 

MATÉRIAS: 

I - Direito e Prática Notarial 

. Certificação de cópias, públicas-forma, certidões, extractos. 

. Documentos necessários à instrução de actos notariais. 

. Escrituras. 

. Estatuto do Notariado e estatuto da ordem dos Notários. 

. Ética e deontologia profissional. 

. Instrumentos Avulsos. 

. Livros, Índices e Arquivo. 

. Reconhecimentos. 

. Termos de autenticação. 

. Testamento. 

. Comunicações. 

. Documentos emitidos no estrangeiro. 

II - Direito e Prática Registral (Predial, Civil, Comercial, Automóvel) 

. Certidões. 

. Emolumentos. 

. Prazos. 

. Princípios Registrais 

. Registo Obrigatório e Prazos. 

III - Direito Fiscal 

Impostos relevantes em matéria notarial: 



. IMT 

. IMI 

. Imposto de Selo 

IV - Inventários 

. Regime Jurídico do Processo de Inventário. 

. Tramitação. 

. Incidentes. 

. Citações e Notificações. 

. Mapa de Partilha. 

. Custas. 

. Apoio judiciário. 

 

 
BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA: 

 

António Magro Borges de Araújo, A Propriedade Horizontal e o Notariado, Almedina 1990.  

António Magro Borges de Araújo, Prática Notarial, Almedina, 1993.   

António Santos Rocha/ Eduardo José Martins Brás, Tributação do Património, Coimbra, 

Almedina, 2015. 

Augusto Lopes Cardoso, Partilhas Litigiosas, Almedina, 2018. 

Blandina Soares, Código do Registo Predial anotado, 2009, Coimbra, Almedina, 2009. 

Cadernos do CENOR – Centro de Estudos Notariais e Registrais, Coimbra Editora, 2015. 

Carla Câmara/ Carlos Castelo Branco/ João Correia/ Sérgio Castanheira, Regime Jurídico do 

Processo de Inventário, Coimbra. Almedina, 2013. 

Eduardo Sousa Paiva/ Helena Cabrita, Manual do Processo de Inventário à luz do Novo Regime, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2013. 

Eric Deckers, Função Notarial e Deontologia, Coimbra, Almedina, 2005. 

F. Neto Ferreirinha – Código do Notariado Anotado – Coimbra, Almedina, 2014. 

F. Neto Ferreirinha – Manual de Direito Notarial – Coimbra, Almedina, 2016. 

J. C. Gouveia Rocha – Código do Notariado – Edição 2004. 

J. C. Gouveia Rocha – Manual Teórico Prático do Notariado – Coimbra, Almedina, 4ª ed. 2003. 

João Queiroga Chaves – Sucessões, Certificado Sucessório Europeu. Escolha e aplicação da Lei 

Portuguesa, Quid Iuris, 2016. 

 

 

 



 

 

José Maria Fernandes Pires, Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, Coimbra, 

Almedina, 2016. 

I. Pereira Mendes – Código do Registo Predial anotado – Coimbra, Almedina, 2009 

J. Seabra Lopes – Direito dos Registos e do Notariado – Coimbra, Almedina, 2015 

J. A. Mouteira Guerreiro – Temas de Registos e do Notariado – Coimbra, Coimbra editora, 

Edição 2008. 

 



 

LEGISLAÇÃO 

- Estatuto do Notariado 

- Estatuto da Ordem dos Notários 

- Código do Notariado 

- Código Civil 

- Código do Registo Predial 

- Código das Sociedades Comerciais 

- Código do Registo Comercial 

- Código de Processo Civil 

- Regulamento UE nº 650/2012, de 04/07/2012 (Regulamento das Sucessões). 

- Regime das Directivas Antecipadas de Vontade –DAV 

- Regime Jurídico do Processo de Inventário – RJPI (Lei e Portaria). 

- Tabela de honorários e encargos da actividade notarial 

- Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado 

- Códigos de IMT / Imposto Selo/ IMI 

 

 

 

 

 

NOTA: Para o exame é unicamente permitida a consulta de legislação não anotada. 
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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DO 

EXAME PARA COLABORADOR AUTORIZADO DE NOTÁRIO 

07 DE MARÇO DE 2020 

 

 Responda às questões seguintes, fazendo referência às normas legais que 

fundamentam as respostas que der. 

 

I. «Nos cartórios notariais os registos dos atos devem ser efetuados 

semanalmente, segundo a ordem por que tenham sido lavrados os instrumentos ou 

apresentados os documentos e devem ser encerrados por um traço horizontal de quinze 

em quinze dias». Concorda com esta afirmação? (1 valor) 

RESPOSTA: Não; os registos devem ser efetuados diariamente, segundo a 

ordem por que tenham sido lavrados os instrumentos ou apresentados os documentos 

e devem ser encerrados por um traço horizontal no início do primeiro período de 

trabalho do dia útil imediato (0,75). Artigos 139.º, 2 e 144.º CN (0,25). 

II.  Um advogado dirige-se ao cartório notarial, pretendendo saber a data 

em que foi outorgada uma determinada escritura pública de compra e venda de um 

prédio rústico, a fim de saber se ainda não caducou o prazo para o seu cliente intentar 

uma ação de preferência. Será legalmente possível: 

a. fornecer a informação pretendida? (1 valor) 

   RESPOSTA: Sim; o notário deve prestar verbalmente as 

informações referentes à existência dos atos, registos ou documentos arquivados que 

lhe sejam solicitadas pelos interessados (0,75). Artigo 32.º, 4 CN (0,25). 

b. emitir certidão da escritura em questão e entregá-la ao 

advogado? (1 valor) 

   RESPOSTA: Sim; O conteúdo dos instrumentos, registos e 

documentos arquivados nos cartórios prova-se por meio de certidões, as quais podem 

ser requeridas por qualquer pessoa (0,75). Artigo 164.º, 1 CN (0,25). 

III.  José, em nome pessoal e Pedro, na qualidade de gerente de uma 

sociedade, pretendem reconhecer as suas assinaturas num documento particular. Como 

não estavam munidos de todos os documentos para o efeito, decidiram voltar da parte 

da tarde, com os documentos necessários, a fim de ser lavrado o ato. Entretanto, um 

outro cidadão dirigiu-se ao cartório, perguntando: 

a.  se estava pendente a elaboração de algum reconhecimento das 
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assinaturas de José e de Pedro (1 valor); 

   RESPOSTA: Não; A existência e o conteúdo dos documentos 

particulares apresentados aos notários para legalização ou autenticação, bem como os 

elementos a eles confiados para a preparação e elaboração de actos da sua 

competência, estão sujeitos a segredo profissional, que só pode ser afastado caso a caso 

e por motivo de interesse público, mediante despacho do director-geral dos Registos e 

do Notariado (0,5). Artigo 32.º, 1 CN (0,5). 

b. qual a natureza do documento por eles apresentado (0,5 valor); 

   RESPOSTA: Também não era possível dar informação sobre a 

natureza do documento por eles apresentado (0,5). 

c. se era possível facultar-lhe o número de telefone do José ou do 

Pedro, a fim de o poder contactar sobre assunto referente ao 

documento (1 valor). 

   RESPOSTA: Não (0,75). Artigo 5.º RGPD – Regulamento Geral da 

Proteção de Dados (0,25). 

Será legalmente possível dar alguma das informações referidas à pessoa que 

as pretendia? 

IV.  Qual o destino a dar a uma certidão do registo comercial, apresentada 

no cartório notarial, para instruir um instrumento avulso de procuração, a celebrar pelo 

gerente em nome de uma sociedade comercial? (2 valores) 

 RESPOSTA: É entregue ao outorgante ou interessado (1). Artigos 104.º, 1 e 

105.º CN (1). 

V. Qual o prazo de validade dos seguintes documentos: 

a. Certidão emitida pela conservatória do registo predial, da descrição de 

um prédio com as respetivas inscrições? (0,5 valor) 

 RESPOSTA: 1 ano (0,25). Artigo 54.º, 4 CN (0,25). 

b. Certidão emitida pela conservatória do registo predial, a certificar a 

não descrição de um prédio? (0,5 valor) 

 RESPOSTA: 3 meses (0,25). Artigo 54.º, 5 CN (0,25). 

c. Caderneta predial urbana? (0,5 valor) 

 RESPOSTA: 1 ano (0,25). Artigo 57.º, 2 CN (0,25). 

VI. Como devem ser lavradas – que formas deverão assumir – as 

procurações destinadas a instruir atos notariais a lavrar por escritura pública? (1 valor) 
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  RESPOSTA: Podem ser lavradas por instrumento público, por 

documento escrito e assinado pelo representado com reconhecimento presencial da 

letra e assinatura ou por documento autenticado (0,75). Artigo 116.º, 1 CN (0,25). 

VII.  Poderá ser emitida certidão de escritura pública de justificação sem que 

se encontre efetuado o averbamento de publicação? Se sim, em que casos e quais os 

requisitos especiais que deve conter? (2 valores) 

 RESPOSTA: Apenas é possível a sua emissão nos casos de impugnação 

do facto justificado, menção esta – a de que se destina a impugnação judicial – que deve 

constar expressamente da certidão (1,5). Artigo 101.º, 3 CN (0,5). 

VIII.  Álvaro, sócio e gerente da sociedade SAPATARIA ENTRE DEDOS, LDA, 

cujo objeto é o comércio de sapatos, sandálias e chinelos, incluindo havaianas, 

apresenta-se no cartório notarial para marcação de uma escritura de compra e venda, 

na qual pretende vender o imóvel que constitui a sede da sociedade. Que documentos 

solicita a Álvaro: 

a. Relativamente à sociedade vendedora? (2 valores) 

 RESPOSTA: Certidão do registo comercial; ata da deliberação dos 

sócios; código RCBE (1,5). Artigo 49.º, 1 CN [246.º, 2, c) CSC] e 37.º, 1, g) e 3 do RJRCBE 

(0,5). 

b. Em relação ao imóvel? (2 valores) 

 RESPOSTA: Certidão do registo predial; caderneta predial; licença de 

utilização; certificado energético, não obstante a inexistência deste não obste à outorga 

da escritura (1,5). Artigos 54.º e 57.º CN, 1.º do DL 281/99, de 26 de julho e 5.º, 2, b) do 

DL118/2013, de 20 de agosto (0,5). 

IX.  Quais os documentos que solicita para a marcação da escritura de 

habilitação dos herdeiros de Josefa, falecida no mês passado, no estado de solteira, sem 

descendentes nem ascendentes vivos, deixando apenas dois irmãos, Fernando e 

Florbela, e tendo outorgado testamento público, no qual instituiu único herdeiro o 

referido irmão Fernando? (2 valores) 

 RESPOSTA: Certidão narrativa de óbito; certidão de teor do testamento; 

caso se entenda que, por não se encontrar identificado de forma completa no 

testamento, deverá também ser instruída com certidão de nascimento do irmão 

Fernando (1,5). Artigo 85.º, 1, a), b) e c) CN (0,5). 

X.  João, solteiro, maior, promitente vendedor, apresenta-se no cartório 

notarial para solicitar um reconhecimento de assinatura num contrato promessa de 

compra e venda de uma parcela de terreno para construção, sita no concelho de 

Santarém, no qual está prevista a possibilidade de o promitente-comprador ceder a sua 
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posição contratual. Que procedimentos toma com vista à feitura de tal 

reconhecimento? (2 valores) 

 RESPOSTA: liquidação e pagamento prévio de IMT (1,5). Artigos 2.º, 3, a) 

e 22.º, 2, CIMT (0,5). 
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