
1. Caras e caros colegas,   

 

Celebramos hoje 11 anos de vida. Somos jovens enquanto Ordem profissional, não obstante 

os mais de oito séculos de História da nossa função… uma função essencial de uma 

sociedade fundada nos valores da certeza e da segurança jurídicas, indispensável à vida de 

qualquer país que preze o Estado de Direito e deseje alcançar a prosperidade para os seus 

cidadãos. 

Tenho a honra de ter presidido à Ordem dos Notários durante 6(!) anos, os quais lembrarei 

sempre com saudade e orgulho.  

Não obstante os incómodos resultantes da exposição pública e os sacrifícios pessoais, 

familiares e profissionais que o exercício de cargos desta natureza inevitavelmente acarreta, 

não posso deixar de confessar, com alguma emoção, que sentirei saudade dos tempos que 

vivi durante estes dois mandatos. 

Saudade de uma equipa notável que me acompanhou desde a primeira hora, com total 

lealdade, empenho e dedicação, num clima de coesão e cumplicidade que garantiu em seis 

anos o que nunca antes a Ordem tinha vivido: estabilidade institucional. 

É, pois, minha obrigação deixar aqui o meu profundo testemunho de gratidão ao Tiago 

Relva, ao João Menezes, ao Ricardo Santos e à Délia Negrelli. Sem vocês, não teria resistido a 

algumas adversidades e injustiças que sempre enformam estes caminhos do poder público.  

Muito obrigado, do fundo do coração, um obrigado que estendo a todos os membros dos 

outros órgãos sociais com que temos vindo, em clima de franca cordialidade institucional, a 

trabalhar ao longo dos últimos dois triénios e aos serviços administrativos e colaboradores 

da ON na pessoa, e em especial, à Secretária Geral, Dra Sofia Lopes Pinto. 

Não poderia deixar de fazer um agradecimento muito sentido ao notário indicado pela 

minha direção para o Conselho do Notariado, o amigo José Relva, hoje aqui ausente por 

razões de saúde. 

Mas a saudade que já sinto é também fruto do orgulho pelo trabalho realizado. Há seis anos 

atrás, muitos me diziam que eu iria presidir à Comissão Liquidatária do notariado em 

Portugal: o esvaziamento das funções outrora outorgadas em exclusivo aos cartórios não 

augurava, na verdade, nada de bom… 

Mas eu sempre acreditei, a minha equipa nunca desistiu e hoje o balanço é de sucesso: 

 



1) a maior parte dos notários que dispõe da prerrogativa do regresso à Função Pública 

empenhou-se na prorrogação da licença sem vencimento, pretensão que o poder público 

acolheu recentemente; 

2) em breves momentos, com a presença do Exmº Sr Presidente do Instituto dos 

Registos e do Notariado, meu caro Ascenso Maia, e, em representação de SEXA Ministra da 

Justiça, da Secretária de Estado da Justiça, Exmªa Sra Dra Anabela Pedroso, tomarão posse 

40 novos notários! No aniversário da Ordem do ano passado, tomaram posse 39 notários… 

 

Partimos no nosso primeiro mandato do número de 343 notários, a partir de hoje seremos 

413. Os mais antigos, não obstante as adversidades que outrora não existiam, lutam por se 

manter nos Cartórios e não desejam o conforto das Conservatórias; ano após ano, aumenta 

o número de candidatos a abraçar esta tão nobre profissão. 

Numa palavra: o notariado em Portugal tem futuro, a Ordem dos Notários orgulha-se de 

consolidar a indispensabilidade da função em tempos que parecem apenas reclamar a 

celeridade simplificadora e impor a desformalização…  

 

 

2. Não foi fácil chegar aqui… Ganhámos as duas eleições directas sem qualquer 

oposição e de modo esmagador, mas mesmo com essa legitimidade democrática 

incontestável, a gestão da heterogeneidade da classe envolve sempre dificuldades. 

 

Por um lado, temos os notários que desejam pura e simplesmente retomar, em termos de 

prática de actos notariais, o quadro original de valorização da forma e da função notarial 

espelhadas designadamente no Código Civil de 1966. 

Recentemente, e de forma que devo confessar me surpreendeu (pela positiva!), o recém-

eleito Bastonário da Ordem dos Advogados, escreveu no Correio da Manhã e passo a citar: 

“A dissolução das fronteiras identitárias de cada profissão, a que o legislador não só não tem 

dado atenção como tem vindo a intensificar, criou um caos que se confunde com exaltantes 

quotidianos.”  



Em resposta às palavras do Dr. Guilherme de Figueiredo, pude clarificar que estamos 

plenamente de acordo: é urgente e indispensável repensar o núcleo essencial de 

competências das diversas profissões jurídicas, em especial em relação à prática de actos 

notariais. 

Na verdade, desde a entrada em vigor do Código Civil e do Código das Sociedades 

Comerciais até aos dias de hoje -  como melhor veremos no debate que se segue com os 

Ilustres Professores Rui de Alarcão e Pedro Maia, da FDUC, a minha Faculdade, aqui também 

hoje representada pelo Director, Professor Rui Marcos - o Estado desformalizou uma série 

de actos para os quais era necessária a escritura pública, tornando suficiente para a sua 

validade e para o acesso aos registos públicos, meros documentos particulares.  

A título meramente exemplificativo, cumpre salientar, no contexto do (primeiro) Simplex, o 

Decreto-Lei nº 116/2008, de 4 de Julho, que tornou as escrituras públicas facultativas, 

nomeadamente, para a compra e venda, para a constituição e modificação de hipoteca 

voluntária que recaia sobre bens imóveis e, consequentemente, para os demais contratos 

onerosos pelos quais se alienem bens ou se estabeleçam encargos sobre eles, aos quais 

sejam aplicáveis as regras da compra e venda. Também deixou de ser necessária a escritura 

pública para a doação de imóveis, para a alienação de herança ou de quinhão hereditário, 

para a constituição do direito real de habitação periódica, e para o contrato de mútuo 

independentemente do seu valor. 

A partir deste diploma foram criadas as condições para que outros profissionais liberais, 

como os advogados, e os solicitadores, através de documento particular autenticado, 

possam formalizar os mencionados negócios jurídicos, não fazendo mais sentido afirmar que 

existe, em Portugal, um sistema global de segurança preventiva extrajudicial ou de controlo 

preventivo da legalidade assente no notariado e nos registos. 

Por outras palavras: a segurança jurídica preventiva extrajudicial, com o documento 

particular autenticado, é ferida de morte! Ora, sem segurança jurídica, sem previsibilidade, 

não há investimento e não há crescimento económico. A desformalização e a consequente 

insegurança jurídica marcaram a involução do ordenamento jurídico e económico 

português… 

 

Não obstante revermo-nos nesta necessidade de repensar o núcleo essencial de 

competências das diversas profissões jurídicas, estamos também conscientes de que a 



perenidade do ofício notarial depende, fundamentalmente, da capacidade de adaptação que 

a classe do notariado revelar às novas realidades.  

Na sociedade em que vivemos, marcada profundamente por avanços tecnológicos outrora 

inimagináveis, as razões jurídicas e sócio - económicas subjacentes à emergência do 

notariado de matriz latina apresentam-se hodiernamente como argumentos fundamentais 

para a sua imprescindibilidade futura. 

Neste sentido, temos forçosamente de assumir a importância singular do notariado na 

realização da justiça em Portugal… na linha da posição expressa pelo Tribunal Constitucional, 

a propósito dos inventários, “a ‘incindível natureza pública e privada’ da função notarial (….) 

nos vários domínios em que se exerce, constitui traço distintivo que constitucionalmente 

legitima as diferenças de regime que possa haver na forma como o legislador 

especificamente posiciona o notário, em confronto com os restantes profissionais forenses, 

no sistema global de acesso ao direito e aos tribunais.” 

Noutros termos: não podemos recusar missões de serviço público, em nome do interesse 

geral da sociedade que servimos, sob pena de olvidarmos a nossa condição diferenciada de 

oficiais públicos e não nos distinguirmos das demais profissões liberais. 

Não falo apenas da matéria dos inventários, mas falo em geral de todas as competências em 

que o Poder Público reclame - volto aqui a citar o Tribunal Constitucional - o “papel 

substitutivo central dos notários”, que “não é comparável com aqueles que os advogados ou 

solicitadores assumem no âmbito do sistema de justiça, representando ou patrocinando as 

partes.” 

 

 

3. Exma Sra Secretária de Estado da Justiça, cara Dra Anabela Pedroso, além de voltar a 

agradecer a sua presença neste importante marco da vida da nossa Ordem e da nossa 

profissão e de reafirmar as boas relações institucionais que temos mantido com o Ministério 

da Justiça actual, é meu dever alertar que é chegada a hora da acção. 

Destaco por ora quatro matérias que há muito publicamente tenho vindo a salientar como 

decisivas para a Justiça em Portugal e onde o poder público teima em não dar passos: 

 



1) nos termos delimitados pela Portaria nº 278/2013, de 26 de agosto, e conforme 

demonstra inequivocamente o documento que há algum tempo enviámos a Vexciª quanto 

às disponibilidades da Caixa Notarial de Apoio ao Inventário (CNAI) e quanto aos honorários 

e às despesas que têm vindo em média a ser suportadas pelo IGFEJ (durante o período 

transitório ) nos processos de inventário em que tenha sido concedido apoio judiciário, os 

fundos da CNAI esgotam-se (previsivelmente) num prazo de 2/3 meses após o fim desse 

período transitório. 

Mutatis mutandis, teremos em breve (junho/julho?), se nada for feito, em matéria de 

inventários, uma evidente situação de denegação de acesso ao Direito, acesso 

materialmente enformado pelo princípio da igualdade de oportunidades. Na verdade, cabe 

ao Estado – e só ao Estado!, na medida em que está em causa um direito fundamental 

dependente de organização e procedimento, criar processos adequados destinados a 

assegurar estas prestações (de apoio ou patrocínio judiciário) tendentes a evitar a 

denegação da justiça por insuficiência de meios económicos (artigo 20º da CRP). 

Face à urgência do problema em causa, julgamos ser incontornável ter de proceder-se ao 

prolongamento do período transitório previsto no artigo 6º da Portaria nº 46/2015, de 23 de 

fevereiro, enquanto não se promover uma revisão profunda e geral de todo o sistema de 

acesso ao Direito, incluindo a clarificação legislativa inequívoca de questões do direito de 

acesso aos tribunais, em especial quando a dispensa total de pagamento de custas e 

preparos ou outras prestações garantísticas possam/devam afinal ser ressarcidas ao próprio 

Estado; 

 

2) o actual Estatuto da Ordem dos Notários prevê a criação e organização, junto da 

Ordem dos Notários, de um registo central, de escrituras e de testamentos, sistema que 

permitirá traduzir de forma desmaterializada, mais célere e fidedigna toda a informação 

prestada por cada um dos cartórios que compõem a rede notarial nacional e, ao mesmo 

tempo, a interligação com sistemas análogos de outros Estados-membros. 

Infelizmente, parece inexistir vontade política em avançar com a necessária regulamentação 

da previsão legal que incumbe à Ordem dos Notários, da criação desse registo central de 

testamentos e de escrituras. 



Não obstante as posições públicas reiteradas por parte do Bastonário e da Direção da ON em 

relação à importância para o interesse público da concretização o mais urgente possível dos 

referidos Registos Centralizados, o Governo português não tem dado qualquer eco a estas 

pretensões. 

No início do segundo semestre do ano passado, no contexto do denominado SIMPLEX 2, as 

autoridades governamentais lusas anunciaram publicamente a vontade de criação de um 

Registo Central de escrituras e de testamentos do próprio Estado, a concretizar no primeiro 

trimestre de 2017…! 

Pela parte da ON, foi manifestada ao Poder público a estranheza pelo facto de não se emitir 

o necessário acervo regulamentar que permita à nossa Associação concretizar em curto 

prazo um instrumento que, afinal, o Governo considera relevante. Após reunião realizada no 

início de Dezembro passado a nosso pedido, a sra Secretária de Estado propôs uma iniciativa 

conjunta ou “partilhada” neste domínio, avançando-se desde logo com a constituição de um 

Grupo de Trabalho em que peritos da ON estariam representados… Decorrido algum tempo 

sobre este acordo, nenhum outro feed back temos do Governo português na matéria em 

análise. 

Numa palavra: em Portugal, a ON tem a incumbência legal e a vontade de concretizar 

rapidamente em termos técnicos o registo central de escrituras e de testamentos, mas o 

Governo parece querer monopolizar esta realização. Demorar mais tempo para viabilizar 

este projecto e esquecer a importância da ON e da Associação Europeia de Registos de 

Testamentos nesta questão não é seguramente a melhor solução para o interesse público. 

 

3) O mapa notarial que define o número de notários e a localização dos cartórios por 

municípios é de 2004, e passados todos estes anos, com tantas alterações na atividade 

notarial urge ser revisto e adaptado à nova realidade do país.  

 

4) Por fim, é indiscutível que a salvaguarda dos valores servidos pela fé pública não 

exige a intervenção do Ministério da Justiça na abertura e tramitação dos concursos para 

atribuição de licenças para instalação de cartório notarial.  

Caso a competência para a abertura destes concursos fosse da Ordem dos Notários, os 

concursos necessários ao preenchimento das “vagas” que vão surgindo à medida que os 



notários vão cessando funções lançar-se-iam muito mais celeremente e em claro benefício 

do interesse público. 

Permanecendo a responsabilidade pela abertura e tramitação dos concursos para atribuição 

de licenças para instalação de cartório notarial no Ministério da Justiça, agravaremos, 

seguramente, a actual situação em que tantos notários em exercício de funções se 

encontram a assegurar mais do que um cartório notarial ou se vêem na necessidade de 

arranjar espaço nos seus cartórios para guardarem e conservarem outro arquivo… em 

prejuízo claro do interesse público! 

Conforme tenho vindo a repetir publicamente, a solução de o concurso para atribuição de 

licença ser organizado pela Ordem dos Notários foi defendida em parecer do Conselho 

Superior do Ministério Público e, recentemente, recolheu a unanimidade no próprio 

Conselho do Notariado.  

Exmª Sra Secretária de Estado, estamos à espera de quê para avançar nesta matéria? 

 

4. Não vou maçar-vos mais, o discurso já vai longo. Quero apenas despedir-me de 

vós…encerrando este ciclo de seis anos com um apelo à união.  

Ninguém consegue nunca agradar a todos, mais ainda numa classe marcada por tanta 

diversidade… de interesses, gerações, idiossincrasias.  

Mas há algo que nos une: os valores fundamentais que representamos desde as nossas 

origens, a missão de serviço público que nos diferencia no plano das funções jurídicas e o 

êxito com que nos adaptamos sempre aos desafios que a sociedade nos coloca. 

Quem não perceber como é fundamental (e complexo…!) fazer a síntese da diversidade 

sobre a nossa matriz identitária não percebe a dificuldade da missão da Ordem dos Notários 

dos tempos que correm e não servirá seguramente (de modo adequado) o interesse público. 

 

Muito obrigado a todos.  

 

 


