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O Bastonário da Ordem dos 
Notários, que tomou posse pela 
primeira vez em 2011, passa 
em revista nesta entrevista o 
exercício da profissão de notário, 
principalmente desde a criação 
da Ordem, em 2006. E afirma 
que “é urgente repensar o núcleo 
essencial de competências das 
diversas profissões jurídicas em 
relação à prática de atos notariais, 
com o espírito e na linha da pureza 
original de valorização da forma e 
da função notarial espelhadas no 
Código Civil (de 1966)”

O regime legal vigente em Portugal 
que respeita ao exercício da profis-
são de Notário é adequado?

No essencial, julgo que o regime 
legal vigente em Portugal espelha de 
forma adequada a matriz decisiva do 
modelo do notariado latino: o Esta-
do confia a determinados agentes (os 
notários) missões de serviço público 
conferindo-lhes prerrogativas de au-
toridade, mas esses “missionários” de-
sempenham a sua função no quadro 
de uma profissão liberal.

Com a entrada em vigor do Regime 

Jurídico dos Inventários, os notários 
viram alargadas as suas competên-
cias. Foi uma alteração relevante 
para o fortalecimento da profissão 
de Notário?

Por força da particular natureza in-
cindível do notário – oficial público 
e profissional liberal – que acabei de 
referir, os notários assumem papel 
central e único para a vida pública 
no mundo, na Europa e, em parti-
cular, em Portugal. O próprio Tribu-
nal Constitucional salientou, recen-
temente, o particular estatuto pro-
fissional do notário, reconhecendo 
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“Assistimos a um ressurgimento 
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abertamente a importância singular 
do notariado na realização da justiça 
em Portugal, particularmente no âm-
bito da desjudicialização em curso. 
Neste sentido, os inventários consti-
tuem sobretudo um exemplo de su-
cesso em termos de interesse público 
e não apenas um sinal de esperança 
no futuro de uma profissão.

Também acompanha as críticas 
de que os Notários não tramitam 
os processos de inventário de for-
ma célere?

Há uma clara melhoria do tempo 
médio de conclusão dos processos 
de inventário: em 2011/2012/2013, 
de acordo com a informação dispo-
nibilizada pela Direcção-Geral de 
Política da Justiça, o tempo médio 
de duração destes processos era, res-
petivamente, de 43, 44 e 41 meses; 
com a tramitação de inventários a 
decorrer nos cartórios notariais, nos 
anos de 2013/2014/2015, o tempo 
médio de duração destes processos 
passou a ser, respetivamente, de 28, 

21 e 10 meses. Trata-se de números, 
escrutinados e escrutináveis, não são 
opiniões, interessadas ou meramente 
desinformadas.

Afirmou em declarações ao DN que 
“se encontram pendentes de atos 
notariais menos de um terço das 
pendências a aguardar desenvolvi-
mentos de outros intervenientes 
como solicitadores ou advogados”. 
Pode precisar, ao certo, quantas pen-
dências são?

O Ministério da Justiça dispõe de 
todos os dados com uma atualização 
permanente. A Ordem dos Notários 
fornece sempre e com grande cele-
ridade toda a informação que nos é 
solicitada. Poderá e deverá ser o Mi-
nistério da Justiça a confirmar todos 
os dados estatísticos, nomeadamen-
te os relativos às pendências e às suas 
causas, no quadro do sucesso inequí-
voco que o novo paradigma dos in-
ventários representou em termos de 
celeridade e qualidade para o inte-
resse público.

Indicou recentemente que existem 
em Portugal 413 notários. É um nú-
mero adequado? Quais as áreas com 
menor cobertura no País?

O mapa notarial atual prevê 543 
licenças e não se encontra ainda in-
teiramente preenchido, correspon-
dendo o interior do país e as ilhas 
às zonas com menor oferta notarial. 

Qual a evolução do número 
de notários entre 31/12/2008 e 
31/12/2016?

Em 2008, havia 408 notários, em 
2009, passou para 403, em 2010, 
para 385 e, em 2011, para 379. Já 
em 2012, havia 369, em 2013, pas-
sou para 360, em 2014, para 350, em 
2015, para 348, em 2016, para 373 
e, em 2017, chegou aos 413.

Que mudanças ao quadro notarial 
(de 2004) acha urgentes concretizar 
para satisfação dos utentes?

Com a alteração do quadro fun-
cional de competências que ocorreu 
em todos estes anos, por um lado, e, 
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por outro, com o novo Regime Ju-
rídico do Processo de Inventário, o 
mapa está desadequado em termos 
de distribuição geográfica, pelo que 
urge que a Ordem e o Ministério da 
Justiça se debrucem sobre este as-
sunto nesta dupla perspetiva, com 
vista à melhor prossecução do inte-
resse público.

A abrupta redução dos negócios 
imobiliários com recurso a crédito, 
a que se assistiu com o início da cri-
se em 2008, veio agravar as condi-
ções de exercício da atividade dos 
notários? 

Naturalmente, o notariado sofreu e 
sofre como todo o país… Mas verda-
deiramente gravoso foi o processo de 
esvaziamento da função notarial pou-
co tempo após se ter procedido à sua 
privatização, no âmbito da concreti-
zação de um conjunto de medidas de 
desburocratização e de modernização 
da Administração Pública, que vul-
garmente se designava de “Programa 
Simplex”. Violaram-se então valores 
constitucionais fundamentais, mas 
o notariado soube e sabe adaptar-se 

às novas circunstâncias… sempre 
com claros benefícios para o interes-
se público.

Qual o balanço que faz destes 11 
anos de Ordem dos Notários?

Balanço francamente positivo e 
de que me orgulho. Quando tomei 
posse no primeiro mandato, diziam-
-me que era louco e que iria presidir 
a uma comissão liquidatária da fun-
ção notarial… Passados quase seis 
anos, assistimos a um ressurgimento 
robusto da classe, com cada vez mais 
pessoas a abraçarem a profissão (nos 
últimos quatro anos entraram 63 no-
vos notários) e o notariado luso, na 
esteira do que se faz por essa Europa 
fora, a dar provas de que pode fazer 
melhor serviço público ao abraçar no-

vas competências, como provámos no 
caso dos inventários e desejamos que 
suceda em várias outras áreas. Inter-
namente, fico feliz pela estabilidade 
institucional alcançada. Ter um mes-
mo Bastonário e Direção durante seis 
anos consecutivos é prova clara da 
maturidade de uma classe e, modés-
tia à parte, da qualidade do trabalho 
desenvolvido. 

Disse ainda recentemente que é 
urgente e indispensável repensar o 
núcleo essencial de competências 
das diversas profissões jurídicas, 
em especial em relação à prática de 
atos notariais. Qual a sua proposta 
nesse sentido?

Trata-se de uma afirmação do novo 
Bastonário da Ordem dos Advoga-

Naturalmente, o notariado sofreu e sofre 
como todo o país… Mas verdadeiramente 
gravoso foi o processo de esvaziamento da 
função notarial pouco tempo após se ter 
procedido à sua privatização, no âmbito da 
concretização de um conjunto de medidas 
de desburocratização e de modernização da 
Administração Pública (...)
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dos… Apenas me limitei a dizer que 
me revejo totalmente nela. Duvido 
que ele tenha esse consenso na clas-
se que representa, pela nossa parte 
terá todo o apoio em convencer o 
Poder Público da importância des-
sa proposta.

Em que medida a instituição do 
serviço Casa Pronta e o alargamen-
to da prática de atos notariais a ou-
tros operadores afetou o desenvol-
vimento do notariado privado?

Fundamentalmente, gerou-se inse-
gurança jurídica sem retorno visível 
– bem pelo contrário! – nas supostas 
melhorias do crescimento económi-
co derivado da remoção das (supos-
tamente) redundantes barreiras buro-
cráticas levantadas por essa profissão 
retrógrada que seria o notariado… 
Sem segurança jurídica, sem previsi-
bilidade, não há investimento e não 
há crescimento económico. A segu-
rança jurídica preventiva extrajudi-
cial (com o denominado documen-
to particular autenticado) é ferida de 
morte por excesso de simplicidade ou 
por falta de credibilidade.  Por isso, 
reafirmo: é urgente repensar o núcleo 
essencial de competências das diver-
sas profissões jurídicas em relação à 
prática de atos notariais, com o es-
pírito e na linha da pureza original 
de valorização da forma e da função 
notarial espelhadas no Código Civil 
(de 1966)... Seria bom contar com a 
força da Ordem dos Advogados nesta 
luta. Mas não tenho ilusões…

Quais as relações existentes en-
tre a Ordem dos Notários com ou-
tros organismos/instituições na Lu-

sofonia e qual a importância dada a 
esta ligação?

A Ordem dos Notários mantém 
excelentes relações com todos os paí-
ses lusófonos, sendo disso um bom 
exemplo a participação de colegas 
notários do Brasil, Moçambique e 
Macau no nosso congresso de 2014.

A evolução dos respetivos quadros 
normativos nos Países Lusófonos 
tem sido adequado?

Os países lusófonos, à exceção do 
Brasil, mantêm o quadro normativo 
que tínhamos em Portugal até 2004 
e que no nosso país se revelava àquela 
data totalmente desadequado às neces-
sidades dos cidadãos e das empresas.

Reconhece que o regime legal por-
tuguês tem sido uma referência na 
Lusofonia?

Sem dúvida que sim, como é de-
monstrativo o pedido de colaboração 
institucional endereçado à Ordem dos 
Notários pelo Ministério da Justiça de 
Timor com vista à formação dos novos 
notários timorenses e que se concreti-
zou em estágios nos cartórios portugue-
ses em 2012 e, mais recentemente, em 
2016. Ainda este mês, reunimos com 
uma comitiva do Ministério da Justi-
ça de Cabo Verde, da qual fazia parte a 
Diretora-Geral dos Registos e do Nota-
riado, com o objetivo de conhecerem 
a experiência portuguesa no âmbito da 
informatização do notariado.

Quando tomei posse no primeiro mandato, 
diziam-me que era louco e que iria presidir a 
uma comissão liquidatária da função notarial… 
Passados quase seis anos, assistimos a um 
ressurgimento robusto da classe, com cada 
vez mais pessoas a abraçarem a profissão 
(nos últimos quatro anos entraram 63 novos 
notários) (...)


