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Aprova 0 regime juridico do notariado. — Revoga toda a legislacdo que 

contraria 0 previsto no presente diploma. 

  

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Decreto Presidencial n.2 /11 

de 23 de Janeiro 

Considerando que o notariado constitui um dos elementos 

integrantes do sistema de justica que configura e da suporte 

ao funcionamento de uma economia de mercado, enquanto 

instrumento ao servicgo da seguranga e da certeza das rela- 

¢6es juridicas e, nesta perspectiva, também do desenvolvi- 

mento social e econémico; 

Havendo necessidade de fazer uma reforma na actividade 

notarial para conferir ainda maior relevancia a esta figura que 

é delegatario da fé publica, consultor imparcial e indepen- 

dente das partes e que ainda exerce uma funcdo preventiva de 

litigios; 

Considerando igualmente o interesse do Executivo Ango- 

lano em concretizar a previsao da Lei n.° 8/11, de 16 de 

Fevereiro, com uma progressiva transferéncia de competén- 

cias notariais que, pela sua natureza, sido comprovadamente 

exercidas com mais eficiéncia por profissionais liberais, que 

ao mesmo tempo prestam um servico de melhor qualidade e 

com menores encargos para o erdrio publico; 

O Presidente da Republica decreta, nos termos da ali- 

nea /) do artigo 120.° e do n.° 3 do artigo 125.° da Constitui- 

cao da Republica, o seguinte: 

Artigo L.° — E aprovado o regime juridico do notariado 

anexo ao presente diploma que dele é parte integrante. 

Art. 2.° — E revogada toda a legislag4io que contraria o 

ptevisto no presente diploma. 

Art. 3.° — As dtividas e omissées resultantes da interpre- 

tagao e aplicagao das normas do presente diploma sao resol- 

vidas pelo Presidente da Republica. 

Art. 4.° — O presente diploma entra em vigor na data da 

sua publicagao. 

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, 

aos, 25 de Agosto de 2010. 

Publique-se. 

Luanda, aos 16 de Margo de 2011. 

O Presidente da Reptiblica José Epuarpo pos SANTOS. 

REGIME JURIDICO DO NOTARIADO 

CAPITULO I 
Disposicées Gerais 

SECCAO I 
Notario e Funcao Notarial 

ARTIGO 1.° 

(Natureza) 

1. O notario é 0 jurista a cujos documentos escritos, ela- 

borados no exercicio da sua fungao, é conferida fé publica.
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2.0 notario é, simultaneamente, um oficial ptiblico que 

confere autenticidade aos documentos e assegura 0 seu 

arquivamento e um profissional liberal que actua de forma 

independente, imparcial e por livre escolha dos interessados. 

3. A natureza publica e privada da func¢ao notarial é incin- 

divel. 
ARTIGO 2.° 

(Classe tinica de notarios) 

No territ6rio da Reptiblica de Angola ha uma classe tnica 

de notdrios, que abrange tanto os notarios privativos como 

os notarios comuns. 

ARTIGO 3.° 

(Dependéncia) 

O notdrio esta sujeito a fiscalizagdo e accao disciplinar 

do titular do departamento ministerial responsdavel pelo 

sector da justiga e dos 6rgaos competentes da Direccdo 

Nacional dos Registos e do Notariado, abreviadamente 

designada por DNRN. 

ARTIGO 4.° 

Exercicio da funcao notarial 

1. Compete, em geral, ao notdrio redigir o instrumento 

publico conforme a vontade dos interessados, a qual deve 

indagar, interpretar e adequar ao ordenamento juridico, 

esclarecendo-os do seu valor e alcance. 

2. Em especial, compete ao notario, designadamente: 

a) Lavrar testamentos ptblicos, instrumentos de apro- 

vacao, depdsito e abertura de testamentos cerra- 

dos e de testamentos internacionais; 

b) Lavrar outros instrumentos ptblicos nos livros de 

notas e fora deles; 

c) Exarar termos de autenticagao em documentos par- 

ticulares ou de reconhecimento da autoria da letra 

com que esses documentos esto escritos ou das 

assinaturas neles apostas; 

d) Passar certificados de vida e identidade e, bem 

assim, do desempenho de cargos ptiblicos, de 

geréncia ou de administragao de pessoas colec- 

tivas; 

e) Passar certificados de outros factos que tenha veri- 

ficado; 

jf) Certificar, ou fazer e certificar, tradugédes de 

documentos; 

g) Passar certiddes de instrumentos ptiblicos, de 

registos e de outros documentos arquivados, 

extrair documentos que para esse fim lhe sejam 

presentes ou conferir com os respectivos origi- 

nais e certificar as fotocépias extraidas pelos 

interessados; 

h) Lavrar instrumentos para receber a declaragao, com 

caracter solene ou sob juramento, de honorabili- 

dade e de nao se estar em situagao de faléncia, 

nomeadamente para efeitos do preenchimento 

dos requisitos condicionantes, na ordem juridica 

comunitaria, da liberdade de estabelecimento ou 

de prestacdo de servicos; 

i) Lavrar instrumentos de actas de reunides de 6rgaos 

socials; 

J) Transmitir por telecépia, sob forma certificada, 0 

teor dos instrumentos publicos, registos e outros 

documentos que se achem arquivados no cart6- 

rio, a outros servicgos publicos perante os quais 

tenham de fazer fé e receber os que Ihe forem 

transmitidos, por esses servicos, nas mesmas 

condicées; 

k) Intervir nos actos juridicos extrajudiciais a que os 

interessados pretendam dar garantias especiais de 

certeza e autenticidade; 

!) Conservar os documentos que por lei devam ficar 

no arquivo notarial e os que Ihe forem confiados 

com esse fim. 

3.A solicitagao dos interessados, 0 notario pode requisitar 

por qualquer via, a outros servicos ptblicos, os documentos 

necessarios a instrugdo dos actos da sua competéncia. 

4. Incumbe ao notario, a pedido dos interessados, preencher 

a requisic¢ao de registo, em impresso de modelo aprovado, e 

remeté-la 4 competente conservatéria do registo predial ou 

comercial, acompanhada dos respectivos documentos e 

preparo. 
ARTIGO 5° 

(Cartérios notariais) 

1. O notdrio exerce as suas fungGes em instalacgées pr6- 

prias, denominadas cartérios notariais. 

2. Os cartérios notariais so organizados e dimensionados 

de forma a assegurar uma prestag4o de servicgos de elevada 

qualidade e prontidao. 

ARTIGO 6.° 

(Numerus clausus) 

1. Deve ser garantida a existéncia tendencial de, pelo 

menos, um notdrio, cuja actividade esta dependente da atri- 

buigdo de licenga, na sede de cada circunscrig¢ao municipal, 

ou, nao sendo possivel, na circunscri¢ao mais préxima. 

2.O ntimero de notdarios e a area de localizagao dos res- 

pectivos carté6rios constam de mapa notarial a ser publicado
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em decreto executivo do titular do departamento ministerial 

responsavel pelo sector da justiga. 

3.0 mapa notarial a que se refere o ntimero anterior pode 

ser revisto, anualmente, sem prejuizo de, a todo o tempo, se 

poder aumentar ou reduzir o nimero de notdrios com licenga 

de instalagao de cartério notarial quando se verificar altera- 

¢ao substancial da necessidade dos utentes. 

ARTIGO 7.° 

(Competéncia territorial) 

1. Acompeténcia do notario é exercida na circunscri¢ao 

territorial da provincia em que esta instalado 0 respectivo 

cartério, nos termos do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 47 619, 

de 31 de Margo de 1967. 

2. Sem prejuizo do disposto no ntiimero anterior, o nota- 

rio pode praticar todos os actos da sua competéncia respei- 

tantes a pessoas domiciliadas ou a bens situados a respectiva 

circunscri¢ao territorial. 

3. Excepcionalmente, e desde que as circunstancias 0 jus- 

tifiquem, a competéncia do notario pode ser exercida em 

mais de uma circunscricao territorial contigua, mediante des- 

pacho do titular do departamento ministerial responsavel pelo 

sector da justi¢a. 

ARTIGO 8.° 

(Pratica de actos por trabalhadores) 

1. O notario pode, sob sua responsabilidade, autorizar um 

ou varios trabalhadores com formacao adequada a praticar 

determinados actos ou certas categorias de actos. 

2. E vedada a autorizacio para a pratica de actos titulados 

por escritura ptiblica, testamentos ptblicos, instrumentos de 

aprovacao, de abertura e de depésito de testamentos cerra- 

dos ou de testamentos internacionais e respectivos averba- 

mentos, actas de reunides de 6rgdos sociais e, de um modo 

geral, todos os actos em que seja necessario interpretar a von- 

tade dos interessados ou esclarecé-los juridicamente. 

3. A autorizacdo referida no n.° | deve ser expressa e 0 

respectivo texto afixado no cartério notarial em local aces- 

sivel ao publico. 

ARTIGO 9.° 

(Substituicao do notario) 

1. Nas auséncias e impedimentos temporarios que sejam 

susceptiveis de causar prejuizo sério aos utentes, o notario é 

substituido por outro notario por ele designado, obtido 0 con- 

sentimento deste. 

2. Quando nao seja possivel a substituigao nos termos do 

numero anterior, o Director Nacional dos Registos e do 

Notariado designa 0 notario substituto e promove as medidas 

que tiver por convenientes. 

3. O Director Nacional dos Registos e do Notariado pro- 

cede ainda 4 designa¢do do notario substituto, nos termos do 

numero anterior, nos casos de: 

a) Suspensao do. exercicio da actividade notarial; 

b) Auséncia injustificada do notario por mais de 30 dias 

seguidos; 

c) Cessacao definitiva do exercicio da actividade do 

notario. 

4. A identificagdo do notdrio substituto e quaisquer 

medidas adoptadas por causa da substituigao devem ser afi- 

xadas no cart6rio notarial em local acessivel ao ptiblico. 

5. A fim de garantir as substituig6es, a DNRN mantém 

uma bolsa de notarios. 

6. Salvo situagGes excepcionais, devidamente fundamen- 

tadas, a substituicdo nao pode exceder um ano. 

7. Ao regime de substituigdo dos notarios integrados no 

regime da fungao publica é aplicavel o disposto nos artigos 6.° 

e 7.° da Lei n.® 1/97, de 17 de Janeiro. 

SECCAO II 
Principios da Actividade Notarial 

ARTIGO 10.° 

(Enumeracao) 

O notario exerce as suas func¢Ges em nome préprio e sob 

sua responsabilidade, com respeito pelos seguintes princi- 

pios: 

a) Legalidade; 

b) Autonomia; 

c) Imparcialidade; 

d) Exclusividade; 

e) Livre escolha. 

ARTIGO 11° 

(Principio da legalidade) 

1. O notario deve apreciar a viabilidade de todos os actos 

cuja pratica Ihe é requerida, em face das disposigGes legais 

aplicaveis e dos documentos apresentados ou exibidos, veri- 

ficando especialmente a legitimidade dos interessados, a 

regularidade formal e substancial dos referidos documentos 

ea legalidade substancial do acto solicitado.
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2. O notario deve recusar a pratica de actos: 

a) Que forem nulos, nio couberem na sua competén- 

cia ou pessoalmente estiver impedido de praticar; 

b) Sempre que tenha dtividas sobre a integridade das 

faculdades mentais dos participantes, salvo se no 

acto intervierem, a seu pedido ou a instancia dos 

outorgantes, perito médico que, sob juramento ou 

compromisso de honra, abone a sanidade mental 

daqueles. 

3. O notario nado pode recusar a sua interven¢do com fun- 

damento na anulabilidade ou ineficdcia do acto, devendo, 

contudo, advertir os interessados da existéncia do vicio e con- 

signar no instrumento a adverténcia feita. 

ARTIGO 12.° 

(Principio da autonomia) 

O notdario exerce as suas fungdes com independéncia, 

quer em relagao ao Estado quer a quaisquer interesses parti- 

culares. 

ARTIGO 13.° 

(Principio da imparcialidade) 

1. O notario tem a obrigacao de manter equidistancia 

relativamente a interesses particulares susceptiveis de con- 

flituar, abstendo-se, designadamente, de assessorar apenas 

um dos interessados num negocio. 

2. Nenhum notdrio pode praticar actos notariais nos 

seguintes casos: 

a) Quando neles tenha interesse pessoal; 

b) Quando neles tenha interesse 0 seu c6njuge, ou pes- 

soa em situagdo andloga ha mais de trés anos, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 

2.° grau da linha colateral; 

c) Quando neles intervenha como procurador ou 

representante legal o seu c6njuge, ou pessoa em 

situagdo andloga ha mais de trés anos, algum 

parente ou afim em linha recta ou até ao 2.° grau 

da linha colateral. 

ARTIGO 14° 

(Extensao dos impedimentos) 

1. Os impedimentos do notario sao extensivos aos seus 

trabalhadores. 

2. Exceptuam-se as procuragGes e os substabelecimentos 

com simples poderes forenses e os reconhecimentos de letra 

e de assinatura apostas em documentos que n4o titulem actos 

de natureza contratual, nos quais os trabalhadores podem 

intervir, ainda que o representado, representante ou signata- 

rio Seja O proprio notario. 

ARTIGO 15.° 

(Principio da exclusividade) 

1. As fungGes do notario sao exercidas em regime de exclu- 

sividade, sendo incompativeis com quaisquer outras fun¢des 

remuneradas, pliblicas ou privadas, salvo autorizagao do 

titular do departamento ministerial responsdvel pelo sector 

da justiga. 

2. Exceptuam-se do disposto no ntimero anterior: 

a) A participagdo em actividades docentes e de for- 

macao, quando autorizadas pela DNRN; 

b) A participagao em conferéncias, col6quios e pales- 

tras; 

c) A percepcao de direitos de autor. 

ARTIGO 16.° 

(Principio da livre escolha) 

1. Sem prejuizo das normas relativas 4 competéncia 

territorial, os interessados escolhem livremente o notario. 

2. E vedado ao notario publicitar a sua actividade, recor- 

rendo a qualquer forma de comunicagado com 0 objectivo de 

promover a solicitagao de clientela. 

3. Exclui-se do ambito do nimero anterior a publicidade 

informativa, nomeadamente: 

a) Uso de placas afixadas no exterior dos cartérios; 

b) Utilizacgao de cartées de visita ou papel de carta. 

4. Nos casos previstos no niimero anterior 0 notario ape- 

nas pode fazer a simples mengao do nome do notario, titulo 

académico, curriculo, endere¢o do cartério e horario de aber- 

tura ao publico, bem como a divulgacao em suporte digital. 

SECCAO III 
Retribuigao do Notario 

ARTIGO 17.° 

(Principios gerais) 

1. O notario é retribuido pela pratica dos actos notariais, 

nos termos constantes de tabela aprovada por despacho do 

titular do departamento ministerial responsdvel pelo sector 

da justiga, sob proposta da DNRN. 

2. A tabela pode determinar montantes fixos, varidveis 

entre minimos e mdximos, ou livres e é revista periodica-
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mente pelo menos de dois em dois anos, nao devendo, em 

regra, ser pagos na totalidade, os valores referentes aos hono- 

rarios antes da pratica de actos. 

3. Sempre que os montantes a fixar sejam varidveis ou 

livres deve 0 notdrio proceder com moderagio, tendo em 

conta, designadamente, o tempo gasto, a dificuldade do assunto, 

a importancia do servico prestado e 0 contexto socioeconé- 

mico dos interessados. 

ARTIGO 18.° 

(Conta dos actos) 

Em relagao a cada acto efectuado, 0 notdrio deve elabo- 

rar a respectiva conta, com a especificagao de todas as verbas 

que a comp6em e mencionar nela, por extenso, a importan- 

cia total a cobrar. 

ARTIGO 19° 

(Pagamento da conta) 

1. O pagamento da conta fica a cargo de quem requereu 

a pratica do acto, sendo a responsabilidade dos interessados 

solidaria. 

2. O notario pode exigir, a titulo de provisao, quantias por 

conta dos honorarios ou de despesas, sob pena de recusa de 

pratica do acto, com excepcdo dos testamentos. 

SECCAO IV 

Horario dos Cartérios Notariais 

ARTIGO 20.° 

(Abertura ao ptblico) 

O hordrio de abertura ao publico dos cartérios notariais é 

fixado por despacho do titular do departamento ministerial 

responsavel pelo sector da justiga, sob proposta da DNRN. 

CAPITULO II 
Direitos e Deveres do Notario 

ARTIGO 21.° 

Prerrogativa de uso de simbolo da fé pablica 

1. O notario tem direito a usar, como simbolo da fé publica, 

selo branco, de forma circular, representando em relevo a 

insignia da Reptiblica de Angola, circundado pelo nome do 

notario e pela identificagdo do respectivo cartério, de acordo 

com o modelo aprovado pelo titular do departamento 

ministerial responsavel pelo sector da justi¢a. 

2.0 selo branco, pertenga de cada notario, é registado no 

Ministério da Justiga e nao pode ser alterado sem autori- 

zacao do titular do departamento ministerial responsdavel pelo 

sector da justi¢a. 

4. Em caso de cessacao definitiva de fungdes, o Minis- 

tério da Justi¢ca deve ser informado de imediato, podendo 

autorizar o uso do selo branco pelo substituto designado pela 

DNRN, devendo, nesses casos, fazer-se expressa mencao da 

situag&o em que é usado o selo branco. 

ARTIGO 22.° 

(Direito a identificacao) 

O notario tem direito a afixar no exterior do cartério 

notarial o seu nome, titulo académico e hordrio de abertura ao 

publico. 

ARTIGO 23.° 

(Deveres dos notarios) 

1. Constituem deveres dos notarios: 

a) Cumprir as leis e as normas deontoldégicas; 

b) Desempenhar as suas fungdes com subordinagdo 

aos objectivos do servicgo solicitado e na pers- 

pectiva da prossecugao do interesse publico; 

c) Prestar os seus servigos a todos quantos os solici- 

tem, salvo se tiver fundamento legal para a sua 

recusa; 

d) Guardar sigilo profissional sobre todos os factos e 

elementos cujo conhecimento Ihe advenha 

exclusivamente do exercicio das suas fungées; 

e) Nao praticar qualquer acto sem que se mostrem 

cumpridas as obrigag6es de natureza tributaria ou 

relativas 4 seguranga social, que o hajam de ser 

antes da sua realizagao; 

jf) Comunicar ao 6rgao competente da administragao 

fiscal a realizagao de quaisquer actos de que 

resultem obrigagées de natureza tributdria; 

g) Prestar informagées que lhe forem solicitadas pelo 

Ministério da Justi¢a para fins estatisticos; 

h) Satisfazer pontualmente as suas obrigagGes, espe- 

cialmente para com o Estado; 

i) Dirigir o servigo de forma a assegurar o bom fun- 

cionamento do cartério; 

J) Denunciar os crimes de que tomar conhecimento no 

exercicio das suas fungGes e por causa delas, 

designadamente os crimes de natureza econ6- 

mica, financeira e de branqueamento de capitais; 

k) Nao solicitar ou angariar clientes, por si ou por 

interposta pessoa; 

/) Contratar e manter seguro de responsabilidade civil 

profissional de montante a definir por decreto 

executivo do titular do departamento ministerial 

responsavel pelo sector da justiga. 

2.Os factos e elementos cobertos pelo sigilo profissional 

s6 podem ser revelados nos termos previstos nas disposig6es
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legais pertinentes e, ainda, por decisao da DNRN, ponde- 

rados os interesses em conflito. 

ARTIGO 24.° 

(Segurangea social) 

Os notdrios integram-se no regime de seguranga social 

dos trabalhadores por conta prépria, constante do Decreto 

n.° 42/08, de 3 de Julho. 

CAPITULO III 
Acesso 4 Funcao Notarial e Atribuicao 

do Titulo de Notario 

SECCAO I 
Requisitos Gerais de Acesso 

ARTIGO 25.° 
(Requisitos de acesso 4 funcao notarial) 

Sao requisitos de acesso a fungao notarial: 

a) Nao estar inibido do exercicio de fungées ptiblicas 

ou interdito para o exercicio de funcGes notariais; 

b) Possuir licenciatura em Direito reconhecida pelas 

leis angolanas; 

c) Ter frequentado 0 estagio notarial; 

d) Ter obtido aprovacgao em concurso realizado pela 

DNRN. 

SECCAO II 
Estagio 

ARTIGO 26.° 

(Inicio de estagio) 

Quem possuir os requisitos previstos nas alineas a) e b) 

do artigo anterior pode requerer 4 DNRN inscricdo no estagio 

notarial. 

ARTIGO 27.° 

(Estagio) 

1. O estagio tem a duragao de 18 meses e é realizado sob 

a orientagao de notario com, pelo menos, sete anos de exer- 

cicio de fung6es notariais, livremente escolhido pelo esta- 

giario ou designado pela DNRN. 

2.0 estagio é reduzido a metade se o estagidrio for: 

a) Doutor em Direito; 

b) Magistrado judicial ou do Ministério Publico, desde 

que n&o tenha tido classificagao de servi¢o infe- 

rior a Bom; 

c) Conservador de registos, desde que nao tenha tido 

classificagao de servigo inferior a Bom; 

d) Advogado inscrito na Ordem dos Advogados e 

exercendo ha mais de cinco anos. 

3. O estagio é igualmente reduzido 4 metade se o esta- 

giario for ajudante ou escriturario dos registos e do notariado, 

desde que nao tenha tido classificagao inferior a Bom. 

ARTIGO 28.° 

(Organizacio do estagio) 

1. Os estagiarios nado podem, nos primeiros seis meses do 

estagio, praticar actos da fungao notarial. 

2. Nos 12 meses subsequentes, os estagidrios podem pra- 

ticar os actos da fun¢4o notarial que o notario patrono auto- 

rizar, com as restrigdes constantes do n.° 2 do artigo 8.°, 

devendo indicar nos actos que pratiquem a qualidade de 

estagiarios e a autorizacao. 

3. Os prazos previstos nos ntimeros anteriores sao redu- 

zidos respectivamente a trés e a Seis meses, Nos casos pre- 

vistos no n.° 2 e 3 do artigo anterior. 

ARTIGO 29.° 

(Informacio do estagio) 

Concluido 0 estagio, o notério patrono elabora uma infor- 

magao do estagio, na qual se pronuncia sobre a aptidao do 

estagidrio para o exercicio da fungdo notarial. 

ARTIGO 30.° 

(Regulamentacao do estagio) 

A seleccao de estagiarios, a organizacdo e o programa do 

estagio notarial, bem como a elaboragao da informagao do 

estagio, regem-se pelas normas do presente Estatuto e por 

regulamento aprovado pela DNRN. 

SECCAO III 
Concurso 

ARTIGO 31.° 

(Abertura do concurso) 

1. O titulo de notdrio obtém-se por concurso aberto 

por aviso do Ministério da Justiga, publicado no Didrio da 

Republica, sob proposta da DNRN. 

2. S6 podem habilitar-se ao concurso os estagidrios que 

tiverem concluido o estagio notarial com aproveitamento. 

ARTIGO 32.° 

(Prestacdo de provas) 

1. O concurso consiste na prestagao de provas publicas 

de avaliagao da capacidade para o exercicio da fungao 

notarial.
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2. As provas tém uma parte escrita e uma parte oral e sao 

realizadas nos termos de normas proprias, constantes do 

aviso do concurso. 

SECCAO IV 

Atribuicado do Titulo de Notario 

ARTIGO 33.° 

(Atribuicao) 

1. E atribuido o titulo de notdrio a quem obtenha aprova- 

¢ao no concurso. 

2. Os notarios so graduados segundo o seu mérito, tendo 

em conta as classificagées obtidas nas provas do concurso e 

as constantes dos respectivos titulos académicos. 

3.A graduacgao estabelecida nos termos do ntimero ante- 

rior tem a validade de dois anos, prorrogavel por deliberagao 

fundamentada da DNRN. 

CAPITULO IV 
Concurso para Atribuicado de Licenca 

ARTIGO 34.° 

(Concurso de licenciamento) 

1. As licengas para instalagado de cartério notarial sao 

postas a concurso consoante as vagas existentes. 

2.O concurso é aberto por aviso do Ministério da Justiga, 

publicado no Diario da Republica, sob proposta da DNRN. 

3. As vagas sao preenchidas de acordo com a graduacao 

dos candidatos e as referéncias de localizac4o dos cartérios 

manifestadas no respectivo pedido de licenga. 

4. Os notarios que integrem a bolsa de notarios gozam de 

bonificac6es especificas na graduacdo, de acordo com o 

numero e a duracdo das substituigdes efectuadas, nos termos 

a definir pela DNRN. 

ARTIGO 35.° 
(Atribuicdo de licen¢a) 

1. As licengas de instalacgao de cartério notarial sao atri- 

buidas por despacho do titular do departamento ministerial 

responsavel pelo sector da justiga. 

2. O notario s6 pode ser titular de uma licenga. 

3. Os notarios a quem tenha sido atribuida licenga obri- 

gam-se a exercer a actividade na area da respectiva circuns- 

crigao territorial pelo periodo minimo de dois anos, durante 

o qual ficam impedidos de se candidatarem a nova licenga. 

ARTIGO 36.° 

(Bolsa de notarios) 

1. Os notarios que nao concorram a licenga de cartério 

notarial ou nao a obtenham no concurso podem integrar a 

bolsa de notarios da DNRN. 

2.O ntimero dos que integram a bolsa dos notarios bem 

como os critérios para a sua selecgao sao fixados pela DNRN. 

CAPITULO V 
Instalacaéo do Cartério Notarial e Posse dos Notarios 

ARTIGO 37.° 

(Prazos de instalagdo e da posse) 

1. Atribuida a licenga, 0 notario tem 120 dias para proce- 

der a instalagao do cartério notarial. 

2. Quando a situa¢do o justifique, o prazo referido no 

numero anterior pode ser prorrogado por despacho do titular 

do departamento ministerial responsavel pelo sector da 

justiga. 

3. A posse deve ocorrer nos 30 dias subsequentes a insta- 

lagao do cartério notarial. 

ARTIGO 38.° 

(Posse) 

1. O notario inicia a actividade com a tomada de posse 

mediante juramento perante o titular do departamento 

ministerial responsavel pelo sector da justiga. 

2. No acto da tomada de posse é entregue ao notdrio o 

selo branco. 

3. O inicio da actividade deve ser publicitado, por inicia- 

tiva e a expensas do empossado, em jornal diario de circu- 

lac4o nacional, com mengao do nome do notario e do local de 

exercicio da actividade. 

ARTIGO 39.° 

(Notarios sem licenga de cartério notarial) 

Os notarios que integram a bolsa de notarios tomam posse 

em conjunto perante o titular do departamento ministerial 

responsavel pelo sector da justiga. 

ARTIGO 40.° 

(Auséncia de tomada de posse) 

1. A auséncia injustificada de tomada de posse implica 

perda da licenga de instalacao de cartério notarial ou rentin- 

cia a integragdo na bolsa de notarios, consoante os casos.
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2. A perda da licenga nos termos do ntimero anterior impede 

0 notario, nos trés anos subsequentes, de se apresentar a con- 

curso de licenciamento. 

CAPITULO VI 
Cessacao da Actividade Notarial e Seus Efeitos 

SECCAO I 
Cessacdo de Actividade e Readmissio 

ARTIGO 41.° 

(Enumeracao) 

O notario cessa a actividade nos seguintes casos: 

a) Exoneragao; 

b) Limite de idade; 

c) Incapacidade; 

d) Morte; 

e) Interdigdo definitiva do exercicio da actividade. 

ARTIGO 42.° 

(Exoneracao) 

O notario é exonerado pelo titular do departamento 

ministerial responsdvel pelo sector da justi¢ga, a todo o 

momento e a seu pedido, mediante requerimento apresentado 

com a antecedéncia minima de 90 dias. 

ARTIGO 43.° 

(Limite de idade) 

O limite de idade para 0 exercicio da fungao notarial pri- 

vada é de 70 anos, sendo aplicavel a fun¢ao notarial publica 

o limite de idade geral da fun¢ao publica. 

ARTIGO 44° 

(Cessacao de actividade por incapacidade) 

1. Cessa a actividade por incapacidade o notario que sofra 

de perturbacao fisica ou psiquica que impossibilite o desem- 

penho normal da sua fungao, comprovada por junta médica 

competente. 

2. No caso previsto no ntimero anterior e sempre que a 

situagdo o justifique, a DNRN pode determinar a imediata 

suspensdo da actividade do notario. 

ARTIGO 45.° 
(Readmissio) 

Os notdrios que tenham cessado a actividade por incapa- 

cidade, nos termos do artigo anterior, e fagam prova bastante 

de que nao subsistem os motivos que determinaram 0 seu 

afastamento, podem requerer de novo a licenga de cart6- 

rio notarial. 

ARTIGO 46.° 

(Interdicfo definitiva do exercicio de actividade) 

O notario cessa definitivamente o exercicio da actividade 

notarial na sequéncia de san¢4o disciplinar ou criminal que a 

determine. 

SECCAO II 
Efeitos da Cessacdo de Actividade 

ARTIGO 47.° 

(Encerramento do cartério notarial) 

1. Em caso de cessagao de actividade, o notario encerra o 

cart6rio e informa de imediato a DNRN do encerramento. 

2. Se a cessacdo de actividade ocorrer por morte do nota- 

rio, o cartério notarial, com todos os bens nele contidos, é de 

imediato encerrado pelo trabalhador do notaério com autori- 

zacdo para a pratica de actos notariais ou, havendo varios, 

pelo trabalhador mais antigo e, sendo igual a antiguidade, 

pelo mais velho, que providencia pela imediata substituigao 

das fechaduras de acesso ao cart6rio. 

3. Nao havendo trabalhador com autoriza¢gao para a pra- 

tica de actos notariais, o dever referido no numero anterior 

recai sobre o trabalhador mais antigo ou, em caso de igual- 

dade, sobre o mais velho. 

4.0 trabalhador que, nos termos dos ntimeros anteriores, 

tiver encerrado o cartério notarial deve informar de imediato 

a DNRN. 
ARTIGO 48.° 

(Notario substituto) 

Conhecida a situagdo referida no artigo anterior, a DNRN 

designa de imediato um notdrio para, a titulo transitério, 

assegurar o funcionamento do cartério. 

ARTIGO 49.° 

(Inventario dos bens do cartério) 

O notario substituto elabora 0 inventario dos bens do car- 

torio e do respectivo arquivo, acompanhado de informacgdo 

circunstanciada do estado do servico. 

ARTIGO 50.° 

(Cessacao da actividade do notario) 

A cessac¢ao da actividade do notdario titular de licenga de 

instalacgdo de cartério notarial determina a realizagao de con- 

curso para atribuigao de nova licenga. 

ARTIGO 51.° 

(Depésito dos livros e documentos notariais) 

1. Se, na sequéncia de revisdo do mapa notarial, o lugar 

do notario que haja cessado a actividade for extinto, a DNRN
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determina que os seus livros e documentos notariais sejam 

entregues definitivamente a outro ou outros notdrios, que 

devem providenciar pela sua guarda e conservagao. 

2. E notario depositario o outro notario da provincia ou, 

havendo mais de um, o titular da licenga mais antiga. 

3. A DNRN deve notificar o notario designado nos termos 

do ntimero anterior para, no prazo de 15 dias e na presenga 

de um trabalhador indicado pela DNRN, transferir do antigo 

cart6rio notarial os livros e documentos notariais que ficam 

a sua guarda. 

4. No fim daquele prazo, 0 notario remete 4 DNRN o 

inventdrio dos livros e documentos notariais e, bem assim, 

o selo branco, tratando-se de notadrio falecido, e demais 

documentos ou bens que devem ser entregues 4 DNRN. 

5. A DNRN promove a publica¢ao, por extracto, no 

Didrio da Republica e em jornal diario de circulagao nacio- 

nal, bem como a afixaco na porta do cart6rio notarial, da 

transferéncia dos livros e documentos notariais, com a indi- 

cacao do encerramento do cartério e do local onde os mes- 

mos podem ser consultados. 

CAPITULO VII 

Conselho Técnico da DNRN 

ARTIGO 52.° 

(Composicao e funcionamento) 

1. No ambito da DNRN funciona o Conselho Técnico. 

2. A composigao do Conselho Técnico da DNRN é esta- 

belecida por decreto executivo do titular do departamento 

ministerial responsavel pelo sector da justiga. 

ARTIGO 53.° 

(Competéncia) 

Sem prejuizo do disposto em demais legislagéo, compete 

ao Conselho Técnico da DNRN: 

a) Realizar os concursos para atribuigao do titulo de 

notario; 

b) Realizar os concursos para atribuigao de licenga de 

instalacgao de cartério notarial; 

c) Designar 0 notario depositario dos livros e documen- 

tos notariais dos cartérios extintos; 

d) Promover a publicagao da transferéncia dos livros 

e documentos notariais dos cart6rios extintos 

para os cartérios onde podem ser consultados; 

e) Exercer ac¢4o disciplinar sobre os notdrios nos ter- 

mos do presente Decreto Presidencial; 

jf) Emitir parecer sobre as iniciativas legislativas do 

Executivo relativas a actividade notarial, desig- 

nadamente a elaboragéo do mapa notarial, ao 

contetido das provas publicas de admissao a fun- 

¢a4o notarial e aos requisitos da atribuigao de 

licenga de instalagao de cartério notarial; 

g) Acompanhar e assegurar a execucdo do processo de 

transformacdo do notariado para o regime cons- 

tante do presente Decreto Presidencial; 

h) Determinar a cessacdo da actividade do notario, 

bem como a sua readmissdo, nos casos previstos 

no presente Decreto Presidencial; 

i) Exercer as demais fungdes que o Ministro da Jus- 

tiga, as leis ou o presente Decreto Presidencial 

The confira. 

ARTIGO 54.° 

(Funcionamento) 

A periodicidade do funcionamento do Conselho Técnico 

da DNRN é determinada por decreto executivo do titular por 

decreto executivo do titular do departamento ministerial res- 

ponsavel pelo sector da justi¢a. 

ARTIGO 55.° 
(Senhas de presenca) 

Os membros do Conselho Técnico da DNRN recebem 

uma senha de presenga de valor fixado por despacho con- 

junto dos titulares dos departamentos ministeriais responsa- 

veis pelos sectores das finangas e da justiga por cada reuniao 

em que participem. 

ARTIGO 56.° 
(Apoio administrativo e financeiro) 

Cabe a DNRN fornecer 0 apoio administrativo e finan- 

ceiro ao Conselho Técnico. 

CAPITULO VIII 

Fiscalizacaéo 

ARTIGO 57.° 

(Fiscalizacao da actividade notarial) 

1. Compete ao titular do departamento ministerial res- 

ponsavel pelo sector da justiga a fiscalizagao da actividade 

notarial, mediante a realizagao de inspecgdes, em tudo o que 

se relacione com 0 exercicio da fungao notarial. 

2. No ambito da fungao referida no ntimero anterior, com- 

pete ao titular do departamento ministerial responsavel pelo 

sector da justiga: 

a) Elaborar o regulamento das inspecgées;
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b) Determinar a realizacgao de inspec¢ées, através dos 

servicos de inspeccao do Ministério da Justica; 

c) Designar os inspectores e proceder a distribuicao 

dos processos de inspec¢do; 

d) Apreciar e decidir sobre as propostas e sugestdes 

constantes dos relatérios de inspecgao; 

e) Exercer competéncia disciplinar sobre os notarios; 

J) Exercer as demais competéncias que neste dominio 

Ihe sejam cometidas por lei. 

ARTIGO 58° 

(Inspeccdes) 

O titular do departamento ministerial responsdvel pelo 

sector da justica pode determinar a realizacao de inspec¢ées, 

por sua iniciativa, a pedido do notario, ou ainda em conse- 

quéncia de participagdes ou de queixas. 

ARTIGO 59° 

(Medidas urgentes ou de caracter disciplinar) 

1. Sempre que, no decurso de uma visita de inspec¢do, 

sejam detectadas situagGes que exijam a adopcdo de medi- 

das urgentes ou irregularidades susceptiveis de configurar 

infracgao disciplinar, o inspector deve, no primeiro caso, 

comunica-las imediatamente ao titular do departamento 

ministerial responsavel pelo sector da justiga e, no segundo, 

lavrar 0 competente auto, que deve enviar, também de ime- 

diato, A mesma entidade. 

2. O auto referido no ntimero anterior tem valor de auto 

de noticia, para efeitos de procedimento disciplinar. 

CAPITULO IX 

Disciplina 

SECCAO I 

Disposigées Gerais 

ARTIGO 60.° 

(Ambito de aplicacao) 

Os notarios sao disciplinarmente responsdveis perante o 

titular do departamento ministerial responsdvel pelo sector 

da justi¢a, nos termos do presente Decreto Presidencial. 

ARTIGO 61.° 

(nfracedo disciplinar) 

Para efeitos do presente Decreto Presidencial, considera- 

-se infracgado disciplinar o facto, ainda que meramente cul- 

poso, praticado pelo notério com violagéo de algum dos 

deveres inerentes ao exercicio da fé publica notarial, em 

especial os consagrados no presente Decreto Presidencial e 

nos regulamentos nele previstos, na tabela de emolumentos 

dos actos notariais e em quaisquer outras disposig6es regu- 

ladoras da actividade notarial. 

ARTIGO 62.° 

(Competéncia disciplinar) 

O titular do departamento ministerial responsavel pelo 

sector da justig¢a tem competéncia para instaurar procedi- 

mento disciplinar e exerce a acc4o disciplinar através do Con- 

selho Técnico da DNRN. 

ARTIGO 63.° 

(Participacdo) 

1. Todo aquele que tenha conhecimento de que um notario 

praticou infracgao disciplinar pode participa-la ao titular do 

departamento ministerial responsavel pelo sector da justiga. 

2. Os tribunais e quaisquer autoridades devem dar conhe- 

cimento as entidades competentes para instaurar processo 

disciplinar de factos susceptiveis de constituirem infracgao 

disciplinar. 

3. Se a participacdo for apresentada a 6rgao que nao tenha 

competéncia para instaurar o processo disciplinar deve ser 

remetida ao 6rgao competente, no prazo de cinco dias apés o 

seu recebimento, com a indicagao da data em que este se 

verificou. 

4. Quando conclua que a participagao é infundada e dolo- 

samente apresentada no intuito de prejudicar o notario e con- 

tenha matéria difamatoria ou injuriosa, que atente contra a 

propria classe profissional, a entidade competente para punir 

pode participar o facto criminalmente, sem prejuizo de ade- 

quado procedimento disciplinar quando o participante seja 

outro notario. 

ARTIGO 64.° 

(Natureza secreta do processo) 

1.O processo é de natureza secreta até a acusacdo, 

podendo, contudo, ser facultado o seu exame ao arguido, a 

requerimento deste, sob condig&o de nao divulgar o que dele 

constar. 

2.O indeferimento do requerimento a que se refere o 

numero anterior deve ser fundamentado e notificado ao 

arguido. 

3. S6 é permitida a passagem de certid6es quando desti- 

nadas a defesa de legitimos interesses e em face de requeri- 

mento, especificando o fim a que se destinam, podendo ser 

proibida, sob pena de desobediéncia, a sua publicagao.
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4. A passagem das certidGes atras referidas somente pode 

ser autorizada pela entidade que dirige a investigac4o até a 

sua conclusdo. 

5. O arguido que nao respeite a natureza secreta do pro- 

cesso incorre em responsabilidade disciplinar. 

6. O arguido pode constituir advogado em qualquer fase 

do processo, nos termos gerais de direito, o qual assiste, 

querendo, ao interrogatério daquele. 

ARTIGO 65.° 

(Prescricio do procedimento disciplinar) 

1. O procedimento disciplinar prescreve no prazo de 

trés anos sobre a data em que a infraccdo tiver sido cometida. 

2. As infracgées disciplinares que constituem simulta- 

neamente ilicito penal prescrevem no mesmo prazo que o 

procedimento criminal, quando este for superior. 

ARTIGO 66.° 

(Nulidades) 

1. E insuprivel a nulidade resultante da falta de audiéncia 

do arguido em artigos de acusa¢gdo nos quais as infrac¢des 

sejam suficientemente individualizadas e referidas aos cor- 

respondentes preceitos legais, bem como a que resulte de 

omissa4o de quaisquer diligéncias essenciais para a descoberta 

da verdade. 

2. As restantes nulidades consideram-se supridas se nao 

forem reclamadas pelo arguido até a decis&o final. 

3. Do despacho que indefira o requerimento de quaisquer 

diligéncias probatérias cabe recurso hierarquico para o titu- 

lar do departamento ministerial responsdvel pelo sector da 

justiga, a interpor no prazo de 15 dias. 

4. O recurso previsto no numero anterior sobe imediata- 

mente nos préprios autos, considerando-se procedente se, no 

prazo de 90 dias, nao for proferida decisio que expressa- 

mente lhe negue provimento. 

5. A decisao que negue provimento ao recurso previsto 

no ntimero anterior s6 pode ser impugnada no recurso inter- 

posto da decis&o final. 

ARTIGO 67.° 

(Penas disciplinares) 

As penas disciplinares sao as seguintes: 

a) RepreensAo escrita; 

b) Multa de valor até metade do valor da alcada da 

sala do civel e administrativo do tribunal provin- 

cial; 

c) Suspensao do exercicio da actividade até seis meses; 

d) Suspensao do exercicio da actividade por mais de 

seis meses até um ano; 

e) Interdicdo definitiva do exercicio da actividade. 

ARTIGO 68.° 
(Aplicacdo das penas) 

1. As penas previstas no artigo anterior sao aplicaveis: 

a) Ade repreensao por escrito por falta leve de servico; 

b) Ade multa a casos de negligéncia e ma compreen- 

sao dos deveres funcionais; 

c) A de suspensao até seis meses em caso de negli- 

géncia grave ou de grave desinteresse pelo cum- 

primento dos deveres profissionais; 

d) A de suspensao por mais de seis meses até um ano 

nos casos de procedimento que atente grave- 

mente contra a dignidade e prestigio do notario 

ou da fungao notarial; 

e) A de interdicao definitiva do exercicio da actividade 

as infracgdes que inviabilizam a manutengao da 

licenga. 

2. A aplicagao das penas previstas nas alineas a) ac) do 

numero anterior é da competéncia do Conselho Técnico da 

DNRN, sendo a aplicagao das previstas nas alineas d) a e) da 

competéncia do titular do departamento ministerial respon- 

sdvel pelo sector da justiga. 

3. As penas disciplinares das alineas a) ad) do n.° 1 deste 

artigo podem ser suspensas, ponderados o grau de culpabili- 

dade e o comportamento do arguido, bem como as circuns- 

tancias da infraccdo, ndo podendo o tempo da suspensdo ser 

inferior a um ano nem superior a trés anos, contando-se estes 

prazos desde a data da notificagdo ao arguido da respectiva 

decisao punitiva. 

4. A suspensdo caduca se 0 notario vier a ser, no seu 

decurso, punido novamente em virtude de processo disci- 

plinar. 

ARTIGO 69.° 
(Medida e graduacio das penas) 

1. Na aplicagao das penas deve atender-se aos antece- 

dentes profissionais e disciplinares do arguido, ao grau de 

culpabilidade, 4 sua personalidade, as consequéncias da 

infraccdo e a todas as circunstancias em que a infraccao tiver 

sido cometida que militem contra ou a seu favor.
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2. Nao pode aplicar-se ao mesmo arguido mais de uma 

pena disciplinar por cada infraccao ou pelas infracgées 

acumuladas que sejam apreciadas num s6 processo. 

3. O disposto no nimero anterior é de observar mesmo 

no caso de infracg¢Ges apreciadas em mais de um processo, 

quando apensados, nos termos do artigo 78.° 

ARTIGO 70.° 

(Circunstancias atenuantes especiais) 

1. A pena pode ser atenuada quando existirem circuns- 

tancias anteriores ou posteriores 4 infraccao ou contempo- 

raneas dela que diminuam de forma acentuada a ilicitude do 

facto, a culpa do arguido ou o fim da pena. 

2. Sao circunstancias atenuantes especiais: 

a) O exemplar comportamento e zelo durante mais de 

cinco anos, seguidos ou interpolados, no exerci- 

cio de funcGes notariais; 

b) Aconfissao espontanea da infraccdo; 

c) Ter o arguido actuado sob influéncia de ameaga 

grave; 

d) Ter sido a conduta do arguido determinada por 

motivo honroso, por forte solicitagao ou tentagao 

do préprio utente; 

e) Ter havido actos demonstrativos de arrependimento 

sincero do arguido, nomeadamente a reparacao, 

até onde lhe era possivel, dos danos causados; 

J) Ter decorrido muito tempo sobre a pratica da infrac- 

¢ao, mantendo o arguido boa conduta; 

g) A provocacio. 

3. Quando existam circunstancias atenuantes que dimi- 

nuam substancialmente a culpa do arguido, a pena pode ser 

atenuada aplicando-se pena de escalao inferior. 

ARTIGO 71.° 

(Circunstancias agravantes) 

Sao circunstancias agravantes da infraccao disciplinar: 

a) A vontade determinada pela conduta seguida, pro- 

duzir resultados prejudiciais a algum dos utentes, 

ou independentemente de estes se verificarem; 

b) A produgao efectiva de resultados prejudiciais a 

algum dos utentes ou ao interesse geral, nos 

casos em que o arguido pudesse prever essa con- 

sequéncia como efeito necessario da sua conduta; 

c) A premeditag4o, consistindo esta no designio for- 

mado vinte e quatro horas antes, pelo menos, da 

pratica da infrac¢do; 

d) O conluio com outros individuos para a pratica da 

infrac¢do; 

e) O facto de ser cometida durante o cumprimento de 

pena disciplinar ou enquanto decorrer 0 periodo 

de suspensdo da pena; 

fA reincidéncia, que se da quando a infraccao é 

cometida antes de decorrido um ano sobre o dia 

em que tiver findado o cumprimento da pena 

imposta por virtude de infrac¢ao anterior; 

g) A acumulagao, que ocorre quando duas ou mais 

infraccGes sdo cometidas na mesma ocasiao ou 

quando uma é cometida antes de ter sido punida 

a anterior. 

ARTIGO 72.° 

(Causas de exclusao da ilicitude e da culpa) 

Sao causas de exclusao da culpa e da ilicitude as previs- 

tas no Cédigo Penal. 

ARTIGO 73.° 

(Prescricdo das penas) 

As penas disciplinares prescrevem nos prazos seguintes, 

contados da data em que a decis&o se tornou irrecorrivel: 

a) Seis meses, para as penas de repreensdo escrita e 

de multa; 

b) Trés anos, para as penas de suspensdo; 

c) Cinco anos, para a pena de interdicdo definitiva do 

exercicio da actividade. 

ARTIGO 74.° 

(Publicidade das penas) 

Quando a pena aplicada for de suspensao efectiva ou 

expulsdo, e sempre que tal for determinado na deliberagao 

que a aplique, deve ser-lhe dada publicidade em jornal diario 

de circulagao em todo o territério nacional. 

SECCAO II 

Instru¢do do Processo 

ARTIGO 75.° 

(nstru¢aéo do processo) 

1. O instrutor faz autuar o despacho com o auto, partici- 

pacdo, queixa ou oficio que o contém e procede a investi- 

gacao, ouvindo o participante, as testemunhas por este 

indicadas e as mais que julgar necessdrias, procedendo a 

exames e mais diligéncias que possam esclarecer a verdade 

e fazendo juntar aos autos o certificado do registo disciplinar 

do arguido. 

2. O instrutor deve ouvir o arguido, a requerimento deste 

e sempre que o entender conveniente, até se ultimar a instru-
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cdo, e pode também ser feita acareagdo com as testemunhas 

ou com participantes. 

3. Durante a fase de instrucdo do processo, o arguido pode 

requerer ao instrutor que promova as diligéncias para que 

tenha competéncia e consideradas por aqueles essenciais para 

o apuramento da verdade. 

4. Quando o instrutor julgue suficiente a prova produzida, 

pode indeferir o requerimento referido no nimero anterior. 

5. Quando o arguido seja acusado de incompeténcia pro- 

fissional, pode o instrutor convidd-lo a executar quaisquer 

trabalhos segundo o programa tragado por perito, que depois 

da o seu latide sobre as provas prestadas e a competéncia do 

mesmo. 

6. O perito a que se refere o ntimero anterior deve ser 

jurista, de preferéncia notdrio, e é indicado pela entidade que 

tiver mandado instaurar 0 processo disciplinar, caso 0 arguido 

nao tenha usado da faculdade de indicar um, e os trabalhos a 

fazer pelo arguido séo da natureza dos que habitualmente 

competem aos notdrios. 

ARTIGO 76.° 

(Nomeacio do instrutor) 

1. A entidade que instaurar processo disciplinar deve 

nomear um instrutor escolhido de entre os funciondrios ou 

agentes do Ministério da Justi¢a, que possuam adequada for- 

macao juridica. 

2. O instrutor pode escolher um secretario de sua con- 

fianga, cuja nomeacdo compete a entidade que o nomeou, 

bem como requisitar a colaboragao de técnicos. 

ARTIGO 77° 
(Natureza da instrucdo e forma dos actos) 

1. Na instrugao do processo disciplinar deve o instrutor 

tentar atingir a verdade material, remover os obstaculos ao 

seu regular e rapido andamento e recusar o que for imperti- 

nente, initil ou dilatério. 

2. A forma dos actos, quando nao seja expressamente 

regulada, deve ajustar-se ao fim em vista e limitar-se ao 

indispensavel para o atingir. 

ARTIGO 78.° 

(Apensacido do processo) 

Por todas as infracgdes cometidas pelo mesmo arguido é 

organizado um s6 processo, mas, tendo-se instaurado diver- 

Sos, SA0 apensados ao de infracgdo mais grave e, no caso de 

a gravidade ser a mesma, aquele que primeiro tiver sido ins- 

taurado, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte. 

ARTIGO 79.° 
(Local de instrucao) 

A instrugao do processo realiza-se preferencialmente na 

localidade onde esteja sedeado 0 cartério do arguido. 

ARTIGO 80.° 

(Meios de prova) 

1. Na instrugdo do processo sao admissiveis todos os 

meios de prova em direito permitidos, sendo ilimitado o 

numero de testemunhas. 

2. E aplicavel a inquirigao de testemunhas o disposto no 

n.° 4 do artigo 74.° 

ARTIGO 81.° 
(Termo da instrugdo) 

1. Concluida a investigagao, o instrutor deve deduzir a 

acusacao, especificando a identidade do arguido, articulando 

os factos imputados e as circunstancias em que os mesmos 

foram praticados, referindo as normas legais e regulamen- 

tares infringidas, bem como as penas aplicaveis, fixando ao 

arguido um prazo para este apresentar a sua defesa escrita. 

2. No caso de concluir pelo arquivamento do processo ou 

por que este fique a aguardar a producaéo de melhor prova, 

deve elaborar relatério fundamentado, propondo que se 

arquive. 
SECCAO III 

Defesa do Arguido 

ARTIGO 82.° 
(Notificagdo da acusagdo) 

1. O arguido é notificado da acusagao, pessoalmente ou 

pelo correio, com entrega da respectiva cépia. 

2. A notificagao, quando feita pelo correio, é remetida por 

carta para o cartério ou, caso 0 arguido se encontre suspenso 

preventivamente, para a residéncia deste. 

3. Se nao for possivel a notificagao pessoal ou pelo correio, 

designadamente por o arguido se encontrar ausente em parte 

incerta, é notificado por edital, como resumo da acusagio, 

afixada na porta do seu domicilio profissional ou da Ultima 

residéncia conhecida e a publicar em jornal diario de cir- 

culag4o nacional. 

ARTIGO 83.° 

(Prazo para a defesa) 

1. O prazo para a defesa é fixado entre 15 a 30 dias, se o 

arguido residir no territério nacional, e entre 30 a 45 dias, se 

residir no estrangeiro.
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2. Se a notificagao for feita por edital, o prazo para apre- 

sentacdo da defesa nao pode ser inferior a 30 nem superior a 

60 dias contados da data da publicagao. 

3. O instrutor pode ainda, em caso de justo impedimento, 

admitir a defesa apresentada extemporaneamente. 

4. Considera-se justo impedimento 0 evento normalmente 

imprevisivel, estranho a vontade do arguido, que o impossi- 

bilite de apresentar a defesa atempadamente, por si ou por 

mandatario. 

ARTIGO 84.° 
(Suspens4o preventiva) 

1. Apés a acusacao, sob proposta da entidade que tiver 

instaurado o processo disciplinar ou do instrutor, o titular do 

departamento ministerial responsavel pelo sector da justiga 

pode ordenar, por despacho, a suspensao preventiva do arguido, 

por prazo nao superior a 90 dias, nos seguintes termos: 

a) Se verificar o perigo da pratica de novas e graves 

infracgGes disciplinares ou a tentativa de pertur- 

bar o andamento da instru¢do do processo; 

b) Se o arguido tiver sido pronunciado criminalmente 

por crime cometido no exercicio da profissdo. 

2. A suspensao s6 pode ter lugar em caso de infracgao 

punivel com pena de suspensao ou superior. 

3. Asuspensao preventiva é sempre descontada nas penas 

de suspensdo. 

ARTIGO 85.° 

(Exercicio do direito de defesa) 

1. Se o arguido estiver impossibilitado de organizar a sua 

defesa por motivo de doenga ou incapacidade fisica devida- 

mente comprovadas, pode nomear um representante espe- 

cialmente mandatado para esse efeito. 

2. No caso de o arguido nao poder exercer o direito refe- 

rido no nimero anterior, o instrutor deve nomear-lhe ime- 

diatamente um tutor, preferindo a pessoa a quem competiria 

a tutela no caso de interdigao, nos termos da Lei Civil. 

3. A nomeacao referida no nimero anterior é restrita ao 

processo disciplinar, podendo o representante usar de todos 

os meios de defesa facultados ao arguido. 

ARTIGO 86.° 

(Apresentacfo da defesa) 

1. Adefesa deve expor clara e concisamente os factos e as 

razGes que a fundamentam. 

2.Com a defesa deve o arguido apresentar o rol de teste- 

munhas, juntar documentos e requerer quaisquer diligéncias, 

que podem ser recusadas, quando manifestamente imperti- 

nentes ou desnecessarias para o argumento dos factos. 

3. O arguido deve indicar os factos sobre os quais incidira 

a prova, sendo convidado a fazé-lo, sob pena de indeferi- 

mento, na falta de indicagao. 

4. Nao podem ser indicadas mais de cinco testemunhas 

por cada facto e 0 seu total nao pode exceder o ntimero de 20, 

sem prejuizo do disposto no artigo seguinte. 

5.A falta de resposta dentro do prazo marcado vale como 

efectiva audiéncia do arguido. 

ARTIGO 87.° 

(Realizacdo de novas diligéncias) 

1. O instrutor pode ordenar a realizagao de novas dili- 

géncias que considere necessarias para o apuramento da 

verdade. 

2. Realizadas as diligéncias a que se refere o nimero 

anterior, o arguido tem o direito de ser ouvido no procedi- 

mento antes de ser tomada a decisao final, devendo fixar-se- 

-lhe para 0 efeito um prazo nao inferior a 15 dias. 

ARTIGO 88.° 
(Confianga do processo) 

O processo pode ser confiado ao advogado do arguido, 

nos termos e sob a cominacado do disposto no Cédigo de 

Processo Civil. 

SECCAO IV 

Julgamento 

ARTIGO 89.° 

(Relatério final) 

1. Concluida a instrug4o do processo, o instrutor elabora 

um relatério completo e conciso de onde conste a existéncia 

material das faltas, a sua qualificagao e gravidade e, bem 

assim, a pena que entender justa ou a proposta para que os 

autos se arquivem por ser insubsistente a acusacdo. 

2. O processo deve ser remetido seguidamente a entidade 

que o tiver mandado instaurar, a qual, se nao for competente 

para decidir, o envia a quem deva proferir a decisdo. 

ARTIGO 90.° 

(Decisdo) 

1. A entidade competente analisa 0 processo no prazo de 

30 dias, concordande ou nao com as conclusées do relatério, 

podendo ordenar novas diligéncias.
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2. A decisao do processo é sempre fundamentada, quando 

nao concordante com a proposta formulada no relatério do 

instrutor. 

ARTIGO 91.° 

(Notificagao) 

1. A decisaéo é comunicada ao arguido, observando-se o 

disposto no artigo 82.° 

2. Na data em que se fizer a notificacdo ao arguido sera 

igualmente notificado o instrutor, o Director Nacional dos 

Registos e do Notariado e também o participante, desde que 

este o tenha requerido. 

ARTIGO 92.° 

(Prazo para decisao) 

1. O processo disciplinar deve ser instruido e apresentado 

para decisao no prazo de seis meses contados da data da 

notificacdo ao instrutor do despacho que o mandou instaurar. 

2. Este prazo pode ser prorrogado até 90 dias, em casos de 

excepcional complexidade, por despacho fundamentado da 

entidade que tiver instaurado o processo. 

3. Nao sendo cumpridos os prazos constantes deste 

artigo, € o processo redistribuido a outro instrutor nos mes- 

mos termos e condi¢ées, devendo os factos ser comunicados 

a entidade competente para efeito de procedimento discipli- 

nar, a instaurar contra o instrutor faltoso. 

SECCAO V 
Garantias 

ARTIGO 93.° 

(Garantias impugnatorias) 

As decisées proferidas no processo disciplinar sao sus- 

ceptiveis de reclamac4o e de recurso hierarquico, nos termos 

previstos neste Decreto Presidencial e nas disposigdes 

aplicaveis das Normas Sobre o Procedimento e Activi- 

dade Administrativa, contidas no Decreto-Lei n.° 16-A/95, 

de 15 de Dezembro. 

ARTIGO 94.° 

(Garantias jurisdicionais) 

Das decisées do titular do departamento ministerial res- 

ponsavel pelo sector da justiga e do Conselho Técnico da 

DNRN que apliquem sangées disciplinares cabe impugna¢a4o 

junto dos tribunais, em contencioso administrativo, nos termos 

gerais. 
SECCAO VI 

Processo de Inquérito 

ARTIGO 95.° 

(Processo de inquérito) 

1. O titular do departamento ministerial responsavel pelo 

sector da justiga ou o Conselho Técnico da DNRN podem 

ordenar inquéritos sempre que nao esteja concretizada a 

infraccdo ou nao seja conhecido o infractor e ainda quando se 

torne necessario proceder a averiguac6es destinadas ao 

esclarecimento dos factos. 

2. O processo de inquérito regula-se pelas normas apli- 

caveis ao processo disciplinar em tudo 0 que nao esteja 

especialmente previsto. 

3. Finda a instrugao do processo, que deve estar concluida 

no prazo maximo de 90 dias, o instrutor emite um parecer 

fundamentado, em que propG6e o prosseguimento do processo 

como disciplinar ou 0 seu arquivamento, consoante consi- 

dere que existem ou n4o indicios suficientes da pratica de 

infracgao disciplinar. 

SECCAO VII 
Revisao 

ARTIGO 96.° 
(Requisitos da revisdo) 

1. Arevisao dos processos disciplinares é admitida a todo 

o tempo, quando se verifiquem circunstancias ou meios de 

prova susceptiveis de demonstrar a inexisténcia dos factos 

que determinaram a condenagao e que nao pudessem ter sido 

utilizados pelo arguido no processo disciplinar. 

2. A revisdo pode conduzir a revogagao ou alteragao da 

decisdo proferida no processo revisto, ndo podendo em caso 

algum ser agravada a pena. 

3. A pendéncia de recurso hierdrquico ou impugnacgdo 

junto do contencioso administrativo nao prejudica o requeri- 

mento da revisao do processo disciplinar. 

ARTIGO 97.° 

(Legitimidade) 

1. O interessado na reviséo de um processo disciplinar 

ou, nos casos previstos no n.° | do artigo 85.°, o seu repre- 

sentante apresentam requerimento nesse sentido ao titular do 

departamento ministerial responsavel pelo sector da justiga. 

2. O requerimento deve indicar as circunstancias ou 

meios de prova nao considerados no processo disciplinar que 

ao requerente parecem justificar a revisdo e sera instruido 

com os documentos indispensaveis. 

3. A simples alegacao de ilegalidade, de forma ou de 

fundo, do processo da decisao disciplinar nao constitui fun- 

damento para a revisdo. 

ARTIGO 98.° 

(Decisdo) 

1. Recebido o requerimento é proferida decisdéo conce- 

dendo ou nao a revisdo do processo.
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2. Da decisao que nao conceder a revisdo cabe impug- 

nacao junto do contencioso administrativo. 

ARTIGO 99.° 

(Tramites) 

Apresentado o pedido de revisao, este € apensado ao pro- 

cesso disciplinar, nomeando-se instrutor diferente do pri- 

meiro que marcara ao interessado prazo nao inferior a 10 nem 

superior a 20 dias para responder por escrito aos artigos de 

acusa¢do constantes do processo a rever, seguindo-se os 

termos dos artigos 82.° e 85.° e seguintes. 

ARTIGO 100° 
(Efeito sobre o cumprimento da pena) 

A tevisdo do processo nao suspende o cumprimento da 

pena. 
ARTIGO 101.° 

(Efeitos da revisio procedente) 

1. No caso de procedéncia da revisdo, sera revogada ou 

alterada a decisao proferida no processo revisto. 

2. A revogacao produz os seguintes efeitos: 

a) Cancelamento do averbamento da decisao punitiva; 

b) Anulagao dos efeitos da pena. 

ARTIGO 102.° 

(Direitos do arguido) 

Em casos de revogacao ou alteragao da pena de interdigao 

definitiva do exercicio da actividade, se a titularidade da 

licenga tiver sido transmitida por forga das disposicgées legais 

que regulam a atribuigao de licengas para 0 exercicio da 

actividade notarial, o arguido tem direito a: 

a) Requerer a atribuic¢do, sem sujei¢do a concurso, de 

uma licenga de instalagado de cartério notarial na 

mesma localidade onde era titular aquando da 

aplicagao da pena, caso haja concurso aberto para 

esse efeito na data da revogacao; 

b) Alteragao da pena; ou 

c) No caso de nao haver concurso, requerer a atribui- 

¢ao da primeira licenga de cart6rio que seja posta 

a concurso imediatamente a seguir a data da 

revogacao. 

SECCAO VIII 

Disposigées Finais 

ARTIGO 103° 
(Produgio de efeitos das penas) 

A pena comega a produzir os seus efeitos legais no dia 

seguinte ao da notificacdo ao arguido da decisdo punitiva ou, 

nao podendo este ser notificado, 15 dias apds a publicagao 

de aviso nos termos do n.° 3 do artigo 82.° 

ARTIGO 104.° 

(Destino das multas) 

As multas aplicadas nos termos do presente Decreto Exe- 

cutivo constituem receita do Cofre de Justiga, nos termos a 

prever por decreto executivo do titular do departamento 

ministerial responsavel pelo sector da justiga. 

ARTIGO 105.° 

(Aplicacao subsidiaria) 

Na falta de previsao do presente Decreto Presidencial, 

aplicam-se subsidiariamente ao procedimento disciplinar as 

seguintes normas: 

a) Normas Sobre o Procedimento e Actividade Admi- 

nistrativa; 

b) Regime Disciplinar dos Funcionarios e Agentes da 

Administragao Publica; 

c) Normas Gerais de Direito Penal e Processual Penal. 

CAPITULO X 
Regime Transitério 

SECCAO I 

Periodo de Transicao 

ARTIGO 106.° 

(Transicaéo) 

1. Os actuais carté6rios notariais continuam adstritos ao 

regime do funcionalismo ptblico, sendo a transigado do actual 

para 0 novo regime do notariado operada de modo gradual. 

2. Durante a transi¢ao deve proceder-se ao processo de 

transformacdo dos actuais cartérios, 4 abertura de concursos 

para atribuigao de licengas, a resolugdo das situagées fun- 

cionais dos notarios e dos oficiais que deixem de exercer fun- 

¢6es no notariado e demais operag6es juridicas e materiais 

necessarias a transicdo. 

SECCAO II 

Dos Notarios 

ARTIGO 107.° 

(Regime) 

1. E reconhecida aos actuais notarios a possibilidade de 

optarem por uma das seguintes situagGes: 

a) Transi¢do para 0 novo regime do notariado; 

b) Manuten¢ao em servico da DNRN.
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2. A op¢ao referida na alinea a) do nimero anterior é feita 

mediante requerimento de admissao ao concurso para a atri- 

buigdo de licenga dirigido ao titular do departamento minis- 

terial responsavel pelo sector da justi¢a e entregue na DNRN, 

no prazo de 30 dias a contar da abertura do concurso previsto 

no artigo 123.° deste diploma. 

3. Da auséncia de entrega do requerimento presume-se, 

apos o decurso do periodo referido no ntimero anterior, que 

0 notario faz a op¢ao referida na alinea b) do n.° 1. 

4. E reconhecido aos notdrios que optarem pelo novo 

regime de notariado, previsto na alinea a) do n.° 1, 0 benefi- 

cio de uma licenga sem vencimento com a durag¢ao maxima 

de trés anos contados da data de inicio de func¢oes. 

5. O notdrio beneficidrio da licenga prevista no numero 

anterior pode requerer a todo o tempo o regresso ao servi¢o 

na DNRN para lugar no quadro paralelo criado nos termos do 

n.° | do artigo 109.° deste Decreto Presidencial. 

6.O notario que, ao abrigo do numero precedente, 

requeira 0 regresso ao servico fica inibido de novamente se 

habilitar a concurso para atribuigao de licenga de instalagao 

de cartério notarial. 

SECCAO III 

Dos Oficiais do Notariado 

ARTIGO 108.° 

(Regime) 

1. Os oficiais do notariado abrangidos pelo processo de 

transforma¢do sao integrados em servico da DNRN, nos 

termos do artigo seguinte. 

2. E reconhecido aos oficiais a possibilidade de transi- 

tarem para 0 novo regime de notariado, desde que obtido o 

acordo de um notario, podendo beneficiar, neste caso, de uma 

licenga sem vencimento com a durag&o maxima de trés anos 

contados da data do respectivo inicio de funcG6es. 

3. A licenga referida no ntimero anterior sera requerida 

pelo interessado e autorizada por despacho do titular do 

departamento ministerial responsavel pelo sector da justiga. 

4. Os oficiais em gozo de licenga referida neste artigo 

podem a todo o tempo regressar ao servi¢o, no 4mbito da 

DNRN, para lugar do quadro paralelo criado nos termos do 

n.° 1 do artigo seguinte. 

SECCAO IV 
Quadros de Pessoal 

ARTIGO 109.° 

(Regime) 

1. Na data de entrada em vigor do presente Decreto Presi- 

dencial sao criados, por municipio, quadros de pessoal para- 

lelos com o nimero de lugares correspondente ao nimero 

dos funcionarios dos cartérios notariais abrangidos pelo pre- 

sente diploma e a extinguir quando vagarem. 

2. Os notarios e os oficiais que prestam servico nos car- 

t6rios notariais abrangidos pelo presente diploma continuam 

integrados no quadro de pessoal onde prestam servicgo, com 

manutengao do direito 4 sua categoria funcional, salvo no 

caso de opg¢ao pela transigaéo para o regime dos cartérios 

notariais privativos. 

3. Os notarios e os oficiais mantém-se a prestar servico no 

mesmo cartério até a tomada de posse do notdrio que iniciar 

fung6es nos termos previstos no presente Decreto Presi- 

dencial. 

4. A afectagao do pessoal referido no n.° 2 do presente 

artigo aos servicos externos dos registos localizados na area 

do respectiva circunscri¢gdo territorial processa-se por despa- 

cho do Director Nacional dos Registos e do Notariado em 

lugar de categoria funcional equivalente e de acordo com as 

regras estabelecidas na estatuto organico dos servicos e nos 

regulamentos dos registos e do notariado, aplicdveis com as 

necessarias adaptacGes. 

5. A afectagdo referida no ntmero anterior pode fazer-se 

para qualquer outro municipio, da mesma provincia, a reque- 

rimento do interessado e por conveniéncia dos servicos. 

ARTIGO 110° 

(Afectacao dos notarios) 

1. A afectacdo dos notarios faz-se nos termos do n.° 4 do 

artigo anterior, com manuten¢do do vencimento de catego- 

ria e de exercicio que auferem naquela data. 

2. Os notarios mantém-se nos actuais cartérios notariais, 

salvo no caso de extingao do cartério. 

3. No caso previsto na parte final do anterior artigo, os 

notdrios sao afectados para lugares vagos dos servicos exter- 

nos dos registos, caso nao seja possivel a sua integragao 

segundo o n.° 5 do artigo 109.°, em termos a regulamentar 

por decreto executivo do titular do departamento ministerial 

responsavel pelo sector da justiga. 

ARTIGO 111.° 

(Dos adjuntos) 

1.A afectacdo dos adjuntos processa-se nos termos do n.° 4 

do artigo 109.°, com manutengao do direito ao vencimento de 

categoria e de exercicio que auferem naquela data. 

2. A DNRN fica obrigada a promover a realizagao de 

acg6es de forma¢ao especifica de modo a possibilitar a inte-
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gracao dos ajudantes, tendo em vista a obtengao de habili- 

tacdo adequada e certificada para 0 exercicio de fung6es na 

catreira de adjuntos dos registos. 

3. Os adjuntos do notariado, que no periodo de trés anos 

apés a afectacdo nao frequentem accdes de formagao pro- 

movidas pela DNRN, ficam inibidos de se apresentar a con- 

curso de promogdo de categoria no ambito da Direc¢do 

Nacional. 

4. O referido no numero anterior é igualmente aplicavel 

aos adjuntos que, tendo beneficiado da licenga prevista no 

n.° 2 do artigo 108.°, regressem aos servigos da DNRN. 

ARTIGO 112.° 

(Dos ajudantes e auxiliares) 

1. A afectacgao dos ajudantes e auxiliares de notario pre- 

vista no n.° 4 do artigo 109.° aos servicos externos dos registos 

provoca o alargamento automatico do quadro de pessoal do 

servico correspondente, considerando-se o adjunto nele 

integrado sem perda da antiguidade aferida a data da inte- 

gracao. 

2. A DNRN diligenciara a realizagao de acgdes de for- 

magao de modo a possibilitar uma adequada integragao dos 

escriturarios. 

SECCAO V 

Protecgdo Social 

ARTIGO 113.° 

(Regime dos notarios) 

1. Os notarios que transitem do actual para o novo regime 

de notariado mantém a sua inscrigao no Instituto Nacional de 

Seguran¢a Social-I. P., e continuam a ser beneficidrios dos 

servicos sociais do Ministério da Justicga, salvo se optarem 

pelo regime da seguranga social dos trabalhadores por conta 

propria, constante do Decreto n.° 48/08, de 3 de Julho, sendo, 

neste caso, eliminada a sua inscrigdo no Ministério da Justiga. 

2. Mantendo-se a inscri¢4o no Instituto Nacional de Segu- 

ranga Social-I. P., nos termos do ntimero anterior, a remune- 

racao relevante para efeitos de desconto de quotas nao pode 

ser inferior 4 correspondente média mensal das remunera- 

¢6es percebidas no ano imediatamente anterior a data da tran- 

sigdo para O novo regime e a pensdo de aposentacdo 

determina-se pela média mensal das remuneragGes sujeitas a 

desconto de quotas auferidas nos tltimos trés anos, com 

exclusio dos subsidios de férias e de Natal, nos termos do 

Decreto n.° 48/08, de 3 de Julho. 

3. O processo de pagamento de quotas ao Instituto 

Nacional da Seguranga Social e demais procedimentos a 

observar sao regulados pelo Decreto n.° 48/08, de 3 de Julho. 

6.Em caso de op¢ao pelo regime de seguranga social dos 

trabalhadores por conta propria, o tempo de servicgo prestado 

até a data de cancelamento da inscrigéo como trabalhador 

dependente, nos termos do Decreto n° 38/08, de 19 de Julho, 

é considerado pelo Instituto Nacional da Seguranga Social- 

I. P., para o calculo da pensao unificada. 

7. O regime de proteccd4o definido nos nimeros anterio- 

res é igualmente aplicavel aos conservadores dos registos 

que, durante o periodo transitorio, venham a exercer activi- 

dade notarial ao abrigo do presente Decreto Presidencial, 

ARTIGO 114° 
(Regime dos oficiais do notariado) 

1. Os oficiais do notariado, que ao transitarem do actual 

para o novo regime do notariado requeiram liceng¢a sem 

vencimento prevista no n.° 2 do artigo 108.° e se encontrem 

inscritos no regime de protec¢4o social obrigatéria dos tra- 

balhadores dependentes, nos termos do Decreto n.° 38/08, de 

19 de Julho, podem optar, enquanto durar aquela licenga, pela 

manutengao da sua inscrigéo naquele regime e pela conti- 

nuacdo da situagdo de beneficidrios dos servi¢os sociais do 

Ministério da Justica. 

2. Mantendo-se a inscricao no regime dos funcionarios 

publicos, a remuneragao a considerar na base de calculo das 

quotas e pensG6es dos oficiais é a correspondente 4 média 

mensal das remuneragées percebidas no ano imediatamente 

antecedente a data da transigao, actualizada na propor¢ao do 

aumento das remuneragées da fungao publica. 

3. Os notdrios entregam ao Instituto Nacional de Segu- 

ranga Social as quotas devidas pelo pessoal ao seu servico 

inscrito neste instituto, acrescidas de uma contribui¢do no 

montante legalmente exigivel. 

ARTIGO 115.° 
(Encargos com pensées) 

O Ministério da Justica suporta os encargos com as pen- 

s6es ja atribuidas ou a atribuir que, nos termos da legislagao 

aplicavel, sejam da sua responsabilidade. 

SECCAO VI 
Licenca e Processo de Transformagao dos Cartérios 

ARTIGO 116° 
(Ambito) 

Os cartérios notariais actualmente instalados e abrangi- 

dos pelo presente diploma continuam abrangidos no regime 

dos notarios publicos, salvo se por despacho do titular do 

departamento ministerial responsavel pelo sector da justiga 

for determinado o seu processo de transformag¢ao.
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ARTIGO 117.° 

(Inicio) 

O processo de transformagdo inicia-se com a atribui¢ao 

ao notario de licenga de instalagao de cartorio notarial. 

ARTIGO 118.° 
(Operacées de transformacio) 

O processo de transformagao envolve todas as operagées 

juridicas e materiais necessarias 4 transmissdo dos meios pos- 

tos ao servico dos actuais cartérios, bem como a transferén- 

cia do respectivo acervo documental. 

ARTIGO 119.° 

(Duracio) 

1. O prazo maximo do processo de transforma¢do é de 

120 dias contados da data da atribuigdo da licenga. 

2. Excepcionalmente, 0 prazo referido no nimero ante- 

rior podera ser alargado a pedido do notario. 

3. Dentro do prazo referido no n.° 1, deve 0 notario comu- 

nicar a DNRN a sede do cart6rio onde se propée exercer 

fung6es e a identificacao dos funcionarios que transitem para 

0 novo regime de notariado. 

ARTIGO 120.° 

(Das instalacées) 

1. Os notarios titulares de cart6rios notariais que por 

obtengao de licenga ao abrigo do presente estatuto se encon- 

trem sedeados em instalagGes do Estado ou de outras entida- 

des ptiblicas, bem como em instalagGes arrendadas ao Estado 

ou outras entidades ptiblicas, devem deixa-las livres e devo- 

lutas no prazo maximo de 60 dias, salvo acordo em contrario 

com 0 notario. 

2. No caso dos espac¢os arrendados, o Ministério da Justi¢a 

providencia, caso se justifique, pela manutengao do arrenda- 

mento a favor do Estado ou outras entidades ptiblicas, ou pela 

cessacdo do mesmo em caso contrario. 

ARTIGO 121° 

(Arquivo e equipamentos) 

1. O acervo documental existente no cartério notarial 

abrangido pelo processo de transformacao é transferido para 

0 notdrio que suceda na titularidade do mesmo. 

2.O mobilidrio e equipamento dos actuais cartérios que 

sejam propriedade do Estado sao transferidos para o notario 

que suceda na titularidade do mesmo, se 0 desejar, pelo seu 

valor de avaliagaéo, com deducgao do valor de depreciacgao, 

servindo de titulo bastante 4 transmissdo 0 disposto no pre- 

sente artigo. 

3. No dia imediato 4 tomada de posse, o notario procede 

ao inventdrio do cartério de que passe a ser titular, consti- 

tuindo-se fiel depositario dos livros e documentos existentes. 

4. No acto de inventario estara presente, para além do 

notario titular, o Director Nacional dos Registos e do Nota- 

riado, ou quem por este for designado, e o anterior notario 

ou o respectivo substituto. 

SECCAO VII 

Posse 

ARTIGO 122.° 

(Inicio de funcées) 

O notario inicia fungdes apés tomada de posse, que tem 

lugar no prazo maximo de 30 dias a contar da conclusao do 

processo de transformacao. 

SECCAO VIII 

Disposigées Finais 

ARTIGO 123.° 

(Primeiro concurso) 

1. Ereconhecido o direito de se apresentarem ao primeiro 

concurso para atribuigao de licenga de instalagao de cartério 

notarial aos notdrios, aos conservadores dos registos e aos 

adjuntos de conservador e de notario. 

2.O concurso é documental e, na graduagao dos concor- 

rentes, deve ter-se em conta a classificagdo de servigo, a 

antiguidade no notariado e o curriculo do interessado. 

3. A graduagao é numérica e deve resultar da ponderagao 

atribuida aos critérios referidos no numero anterior. 

4. O notdrio que concorra ao lugar de que é titular a data 

de abertura do concurso goza de preferéncia absoluta na atri- 

buigao da respectiva licenga. 

ARTIGO 124° 

(Concursos subsequentes) 

Concluido 0 concurso referido no artigo anterior, o Minis- 

tério da Justi¢a, durante o periodo transitério, deve abrir 

novos concursos para atribuigao de licengas de instalagao de 

cart6rios notariais, de acordo com o ntimero de lugares vagos 

e respectiva localizacao geografica previstos no mapa nota- 

rial a aprovar por decreto executivo do titular do departa- 

mento ministerial responsdvel pelo sector da justiga.
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ARTIGO 125.° 

(Formacio e estagio) 

1. Tendo em vista a implementagao da presente reforma, 

o Ministério da Justiga promove a realiza¢gao de cursos de 

formacao de notariado, incluindo estagio, para licenciados 

em direito, a decorrer em instituig6es universitdrias e cart6- 

rios notariais, com o objectivo de habilitar os formandos com 

0 titulo de notdario. 

2. A duracao e os requisitos de acesso ao curso de forma- 

cdo e do estagio, bem como 0 respectivo procedimento, sao 

fixados por despacho do Ministro da Justiga. 

ARTIGO 126° 

(Aplicacao aos actuais notarios) 

1. O presente estatuto aplica-se aos notarios que iniciem 

fungGdes no 4ambito do mesmo. 

2. Os notarios que continuem a exercer a respectiva fun- 

cdo permanecem sujeitos ao estatuto organico dos servi¢os 

dos Registos e do Notariado, bem como a todas as demais 

disposig6es legais que presentemente lhes sao aplicaveis. 

ARTIGO 127° 
(Notarios privativos e cartério de competéncia especializada) 

Os notdrios privativos e cartérios de competéncia espe- 

cializada sao regidos por decreto executivo do titular do 

departamento ministerial responsavel pelo sector da justiga. 

ARTIGO 128° 

(Competéncias atribuidas ao Conselho Técnico da DNRN) 

Até a tomada de posse dos membros nomeados para o 

Conselho Técnico, cabe ao Director Nacional dos Registos e 

do Notariado exercer as competéncias que por este Decreto 

Presidencial lhes sao atribuidas, designadamente as de natu- 

reza disciplinar. 

O Presidente da Reptiblica José Epuarpo pos SANTOS. 
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