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Ordem dos Notários quer mais
autonomia e novas competências 
Estatutos João Maia Rodrigues, bastonário da Ordem dos Notários, defende que as alterações aos
estatutos devem reflectir autonomia da Ordem em relação ao Instituto dos Registos e do Notariado 
Os estatutos da Ordem dos
Notários, em discussão na
Assembleia da República,
têm gerado várias críticas.
Que alterações defendem?
João Maia Rodrigues A Direc-
ção da Ordem dos Notários
(ON) vai continuar a lutar pela
total autonomia do notariado
em relação ao Instituto dos Re-
gistos e do Notariado, que, na
prática, através das conserva-
tórias dos registos, é o nosso
maior concorrente. Entende-
mos que o acesso às bases de
dados dos registos - que nos
está vedado, de forma incom-
preensível e com custos para
o cidadão – deve ficar expres-
samente consagrado nos esta-
tutos; que os procedimentos de
concursos internos entre no-
tários devem ser transferidos
para a ON; e alertámos que a
previsão actual relativa às so-
ciedades dos notários deixará
de fora desta organização eco-
nómica da actividade cerca de
40% dos profissionais. Outra
das alterações que defendemos
tem a ver com a Caixa notarial
de apoio ao inventário: a sua
viabilidade financeira preo-
cupa-nos, graças ao grande nú-
mero de processos com apoio
judiciário, e estamos contra os
10% de comparticipação pre-
vistos na proposta do Ministé-
rio da Justiça (MJ). 

Que fundo é este de apoio
ao processo de inventário e
como funciona?
Antes de mais, importa subli-
nhar a extraordinária relevân-
cia que teve para a classe no-
tarial portuguesa a atribuição,
com carácter de exclusividade,
em 2013, da competência dos
inventários aos notários, reco-
locando-os no centro da Jus-
tiça. Foi também determinante
para o Estado, uma vez que os
processos sobrecarregavam
ainda mais os tribunais, e para
o cidadão, que encontra nos
cartórios a resolução mais rá-
pida e segura para as suas par-
tilhas (por morte ou divórcio).
A criação do fundo de apoio
foi uma condição imposta pelo
MJ para que pudéssemos re-
ceber esta nova e essencial

competência. A tutela enten-
deu que não podia haver in-
cremento dos custos com ho-
norários dos notários sempre
que um interessado tivesse di-
reito a apoio judiciário.

Significa isso que os notá-
rios suportam o apoio judi-
ciário?
Não. Na prática, as despesas
dos processos de inventário
com apoio judiciário serão
sempre asseguradas pelo Ins-
tituto de Gestão Financeira e
de Equipamentos da Justiça
(IGFEJ). Já os honorários dos
notários nesses processos se-
rão antecipados pela Caixa no-
tarial de apoio ao inventário e,
no final do processo, reembol-
sados pelos interessados. É
preciso explicar que o inven-
tário pressupõe a existência de
bens para partilhar, pelo que,
no final do processo, haverá

bens ou tornas que permitirão
ressarcir o fundo de apoio. 

Como estão a decorrer os
processos de inventário?
O balanço do primeiro ano e
meio é francamente positivo.
Entraram nos cartórios nota-
riais cerca de 7.200 processos
de inventário, que geraram de
receitas já pagas aos respectivos
notários cerca de dois milhões
de euros. Processos que demo-
ravam vários anos em tribunal
estão a ser concluídos em cerca
de 18 meses, mesmo sem estar
operacional a plataforma de li-
gação dos cartórios aos tribu-
nais, que deverá este mês ser
uma realidade. O ponto fraco
desta reforma tem a ver com
os processos de inventário com
apoio judiciário, mas a portaria
que entrou em vigor este mês
de março já regulamenta estas
situações, nomeadamente o

ressarcir do futuro fundo, de-
pois dos bens partilhados. E,
muito em breve os notários es-
tarão a receber do IGFEJ os va-
lores devidos em despesas e
honorários, para já ainda assu-
midos por este instituto.

A privatização do notariado
aconteceu em 2005. Entre-
tanto foram desformaliza-
dos actos e muitas compe-
tências dos notários foram
abraçadas por outras pro-
fissões.
Após a privatização ocorreu
uma contra-reforma que pra-
ticamente aniquilou o nota-
riado em Portugal: por um
lado, a transferência de com-
petências notariais para as
conservatórias dos registos,
com monopólio dos registos
e acesso às bases, numa con-
corrência desleal para os no-
tários e encargos para os con-

tribuintes; por outro, a disper-
são da prática de actos nota-
riais por várias profissões ju-
rídicas, sem formação espe-
cializada, sem a necessária dis-
ciplina e fiscalização estatal...
Actualmente, assistimos a um
movimento deste segundo
tipo em toda a Europa, que
visa tornar dispensável a es-
critura pública para a genera-
lidade dos actos da vida dos
cidadãos e das empresas. 

Por isso defendem novas
competências para os notá-
rios?
É por isso que defendemos e
lutamos para a atribuição de
novas competências para os
notários, colocando o acento
tónico na sua faceta de oficial
público: profissional do direito
com funções delegadas pelo
Estado, que acede à profissão
através da prestação de provas
públicas, que exerce a sua ac-
tividade na circunscrição ter-
ritorial determinada, com au-
tonomia, imparcialidade, ex-
clusividade, e com disciplina e
fiscalização públicas. Estamos
certos que apenas com este
particular estatuto, equiparado
em muito ao dos juízes, a ac-
tuação notarial poderá oferecer
segurança e certeza para os ci-
dadãos e para as empresas.!

Números

350 
notários distribuídos pelo
país, empregando mais de mil
colaboradores

419 
licenças das 543 previstas no
mapa notarial estão assegu-
radas

55
candidatos a notários aguar-
dam resultados das provas
públicas

Conimbricense João Maia Rodrigues foi recentemente eleito para um segundo mandato
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