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Pedro El,,h 

O SIMPLEX+ 
está na sua mão. 

e 
10  simples 
no  carregar 

irá O 

JOÃO MAIA RODRIGUES 
Bastonário da Ordem 

dos Notários 

Não é preciso 
pôr vacas a voar... 

Simplificar 
e modernizar, 
facilitar a vida 
aos cidadãos 

e, assim, 
contribuir para 

a evolução social 
e económica 

são propósitos 
congregadores 
[-J. Ninguém 

pretende 
dificultar 

a vida 
dos outros, 
complicar 

só porque sim! 

om pompa e circunstância, o Governo 
apresentou no passado dia 19 de maio o 
Simplex 2016 com 255 medidas de sim-
plificação administrativa e legislativa 
bem como de modernização dos servi-
ços públicos para serem aplicadas até 
Maio de 2017. 

Simplificar e modernizar, facilitara 
vida aos cidadãos e, assim, contribuir 
para a evolução social e económica são 
propósitos congregadores de toda a Na-
ção. Ninguém pretende dificultar a vida 
dos outros, complicar só porque sim! 

No âmbito da justiça, entre as 32 
medidas apresentadas, salientamos o 
Casa Pronta Mais e o Testamento on-
line. No Casa Pronta Mais, visa-se alar-
gar o âmbito de aplicação do serviço 
Casa Pronta (procedimento especial 
de transmigio, oneração e registo de 
imóveis) a mais negócios, como a com-
pra e venda com locação financeira e a 
divisão de coisa comum. No Testa-
mento online, permite-se verificar on-
line se o familiar falecido deixou testa-
mento e o local onde o mesmo foi rea-
lizado, através de uma plataforma in-
formática. 

Medidas importantes, mas em que 
os notários, mais rapidamente e com 
menores custos, podem prestar melhor 
serviço público. Vejamos. 

Quanto ao Casa Pronta Mais, não se 
percebe o porquê de o Governo conti-
nuara privilegiaras Conservatórias. Em 
nome de que interesses, o Governo afas-
ta a possibilidade de os notários acede-
rem às bases de dados dos registos e im-
pede os notários de obter informações 
e de proceder a comunicações automá-
ticas com outras entidades públicas?Se-
guramente não em nome dos interes-
ses dos cidadãos e do pais! 

Quanto ao Testamento Online, 
convém recordar que no recente Esta-
tuto da Ordem dos Notários (artigo 3°, 
alínea p)) encontra-se prevista a cria-
ção e organização de um registo cen-
tral de testamentos. Falta apenas a re-
gulamentação devida desta possibili-
dade legal! Sabendo que o actual Pri- 

meiro Ministro não 
promove legislação 
sem a respectiva regu-
lamentação, como rea-
firmou na cerimónia 
pública do Simplex 
2016, esperamos que 
cumpra essa palavra 
urgentemente nesta 
atribuição da Ordem 
dos Notários. Enquan-
to Bastonário, compro-
meto-me a em 15 dias 
desde a publicação des-
sa regulamentação as-
segurar o funciona-
mento efectivo desse 
registo central (euro-
peu) de testamentos! 

Não precisamos de espe-
rar que a vaca voe ape-
nas em 2017, como pro-
mete o Governo... 

Esquecido pelo Go-
verno ficou° Documento 
Notarial Digital! Nas atri-
buições do Estatuto da 
Ordem dos Notários está 
também o Registo Cen-
tral de escrituras...uma 
vez mais, falta apenas re-
gulamentação. A Ordem 
dos Notários já a tem pre-
parada. Assim haja vonta-
de do poder público e a 
vaca pode voar melhor e 
mais rápido com a ajuda 
do notariado! 

Três pequenos exemplos de como, 
sem necessidade de o Estado intervir ou 
gastar dinheiro, podemos, através de 
uma rede de cartórios eficiente por esse 
país fora, proporcionar melhor serviço 
público aos cidadãos. Porque os notá-
rios são também oficiais públicos! 

Numa palavra: não haja preconcei-
tos em relação aos notários! Somos par-
ceiros na desburocratização, na moder-
nização e na simplificação. O sucesso ao 
nível da tramitação dos inventários é 
inequívoco. Venham daí mais compe-
tências (mediação e arbitragem, por 
exemplo) e continuaremos a Ajudar no 
descongestionamento dos tribunais, 
com vantagens na celeridade do comér-
cio jurídico e sem perdera segurançaju-
rídica. • 
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e 
OPINIÃO 
JOÃO MAIA LOUREIRO, 
BASTONÁRIO DOS NOTÁRIOS, 
FALA DO NOVO SIMPLEX 


