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Prefacio 

A organisaqiio e os serviyos do notariado foram rerno- 
dolndns pelo decreto de 23 de dezerrrbro de 1899, e mais 
tardc refor~nados pelo decreto de 14 de setemhro de 1900, 
d'.onde proveio uma rernodelaq80 e reform a, por complete, 
do antigo regimen do tabellionato. 

Desde entgo carece-se d'~11n livro d'ensino e estudo 
para os que se dedicam As func~ties notariaes, .\-isto que do 
que se havia escripto rni~ito pouco, ou  ilada, podia ser apro- 
veitado. 

As bases da reforma e a organisaqgo dos servipos nota- 
riaes eram vasadas em rnoldes novos, e xo livro da lei G o  15 
o livro da doutrina.. 

Niio B de certo este Manual o li~rro de que se carece. 
Limita-se a estl~dos feitos pelo auctor sobre a nova or- 

ganisaq50 e servipos do notariado, aprupando as rnateriax dis- 
sxninadas ~ e l o s  diverso.; diplomas legislativos, pela iiecessi- 
dade de preparar-se para o concurso de notario. 

Ji se v6 pois que n8o se inculca a obra, corno perfeita, 
servo aponas para sabro ella racahiram estudos mais oomploa 



tos, auxiliando comtudo os que se preparam para as elevadas 
funcp6es notariaes, 011 n'estas se iniciam. 

0 bIanual e precedido do docreto de  14 de setembro 
de.1900, em rigor, sobro que recahe o nosso cstudo, a fim 
do leitor eneontrar o t,exto da lei a par da doutr inq e para 
evitar-se a r e p e t i ~ l o  continuada da indicaclo d'aquolle do- 
ereto, o que seria fxlidioso e inutil, sernprc quo ao toxto do 
lei invocado se  n;iu irldique oulro diplon~a, es l i  auberitondido 
qlie se refere ao citado decreto da reforn~a do notariado. 

Como era ii~disperrsavel occuparno-110s tarnbem da ve- 
lha, mas ainda vigente, tabella dos ernolumeatos ~iotariaes, 
introdwilldo-lhe ligeiras annotapdes, que manifestarn, como 
6 sentir geral, a neeessidade de  ser subs t i t~ ida  par outra ta- 
bella, em que se  elassifiq~~cm os actos do notariado d'harrno- 
riia corn a moderna legislaqao e sejam melhor retribuidos 
co;iforme o maior numero de habilitaq6es litterarias e prati- 
cas, que actualmente s e  exige ao notario, e as suas actuaes 
necessidades, beln diversas de  ha  43 annos. 

-Termina o Manual com um pequeno formulario, como 
consequencia d o  nosso estudo, contendo algumas hypotheses 
pratieas dignas de  notar-se, ee hem que outros mais co~nple- 
tos existem. 

Posto isto, resta-nos pedir a benevolencia dos que nos 
lerem. 

0 AUCTOR. 



SENHOR: 

Por decreto do 23 de dozembro do 1899, puhlicado no I 
Diario do Govevg%o do 6 dc jarlciro ultimo, forall1 ~eh)~rn i l -  
dos os sorvic;os do notariado. 

As circnmstnncias vcrdadoirninente dilticeis a que o 
referido diploma rocluzin, repcntinarnol~te, 11m grnnde nunlero 
de funccionarios, tirando-lhes as fu~icqiies notnrines, sem se 
inspirar ern s~lperiores rnsijes do interesse publico; a nocessi- 

' dade imperiosa do silje~tar a reforma. 5s prc,porc;6cs no'inaes 
de unla evoli~qiio, e a conveniencia intuitiva de fazer desap- 
parecer a natural desconfianqa que a todos i~ispirou o cara- 
cter provisorio, e a titulo de experiencia, da nomeaqgo dos 
novos notarios, determinaram, desde logo, a indispensabili- 
dade de rever e alterar aqilelle decreto. 

Al6m d'estes, outros motivos ponderoso~ exigem uma 
imn~ediata remodelaqiio. Urge corrigir o grave defeito do re- 
gimen de selecqiio dos notarios, em que se attendeu apenas 
As habilitaq6es theoricas, desprezando-se inteiramente toda e 
qualquer demonstraqiio pratica do conhecimento das multi- 
plas e importantes obrigapties qne os notarios siio chamados 
R desernpenhar, e que s6 pode ser adquirido por meio do es- 
tudo da especialidade, n5o bastando, svidenterr~ente, a hab i~  
litagiio genericiz da formntura am diraito, 



E' jastn dispensar da cauqdo os anligos tahelliAes e es- 
criviics-tabellijes, ern obcdiencia ao salutar principie, da n l o  
retroac tividade da lei. Impde-se a rerrogaq80 das dieposic6es 
quo sujcitaraln a rcgisto os reconhocimentos anthenticos, as 
procurac6cs1 substabelecimentos e revoga~6es, por constitui- 
rern verdadeiros c pesados irnposlos. Itnporta acabar corn a 
oxigeneia que, en1 certos easos, se faz de minutas de advo- 
gados, q i ~ e  alijs n5o teem qudquer  responsabilidade. 

Convem evitar os perigos provenientes do registo facul- 
tativo, em livro proprio, dos instrumentos larrrados fGra das 
notas, e que era obrigatorio pela tabclla dos emolumentos de 
30 de jtinho de 1864. 

Por outro lado, senhor, de  incontestavel vantagem 6 
terminar desde j B  com as duvidxs qilo o anterior decreto ori- 
ginou, bein como regular a organisaclo do cureo do nota- 
riado, fixar um regimen definitive de responsabilidade civil e 
disciplii~ar dos notarios, estabelccer em bases eqnitativas o 
systema transitorio, e adoptar muitas otitras providencias ten- 
dentes a aperfei~oar t8o importante ramo do serviqo publico, 
como as circumstancias jnstantemente reclamam. 

* 
* * 

Conformon-se o governo de Yossa Magestade con1 a 
exigencia de urn curso jnridico geral ou especial aos notarios 
e cum a separa~go da csori\-ania e do notariado, bases fun- 
darnentaes do projecto da commissiio nometida pela portaria 
de 5 de agoeto de 1891 e do decreto de 23 dc dczembro de 
1899. C:onservor: no seu projooto de decrcto o recurso das 
recusas dos notarjos, a instituiciio de um livro especial de 
notas para os testarnerltos publicos, a ohrigaqao de cauy6es 
qne passjra dm ordenaqacs para a rlovissinin reforrna judi- 
ciaria, a as bases da organisap80 do conselho do notariado. 

Scm embargo de se manterem eates principios, soffre o 
regimen i~lstituido pelo decreto de 23 de dezembro de 1899 
tmnsformap6es essenciaes. 

0 

L * 
Restabelece-se a subordinaqgo dos nolarios ao poder 

judicial. 
Nem a natureza das fimcqdes notariaes, vitalicixs, inde- 

pendentes do poder central, cercadac: de todas as garantias 
da inamovibilidade, nem a necessidade da fiscalisaqlo se fa- 
aer na propria circurnbcripe,i%~ ern que o notario exercs o 

seu ministerio, aco~lsell~avarn a rnanter a subordinaqiio aos 
procuradores regios e procurador geral da cor0a. 

* 
* P 

AlCrn de urn curvo juridico pareeeu convenicnte exi- (4 
gir-sc aos notnrios certo tempo de pratica, e urn exame ou 
concurso de provas piiblicas., :idoptando-se o iaegirnen estabe- 
lecido para a nomea$io dos delegados do procurador regio e 
cor~servadores do rcgisto predial, similllante kquelle que, em 
n~uitos outros paizes, existe para a selecqiio da ~nagistratura, 
do notariado, de outras fuilcqbes publicas, e das profisaGes de 
advogado e procurador. 

Nenhuma duvida pGdc rasoavelmcnte oflercccr-sc kcerca 
da supcrioridadc dc tal a!-ste~na sobre o quc cntre 116s foi 
adoptado pclo decreto de 23 de dezembro dc 1899 para a 
rlorncaciie, dc notarios. Por cste decrcto nurneitva~~~-se os no- 
tarios por tree annos, irldependentcrnerite de pratica c exarne . ou concur.so de proms publicas; drirante tres artnos podiarri 
cornpron~cttcr os irlteresses das partes; depois d'essc praso a 
nomeav50 podia tornar-sc definitiva, ouvido o corlsclho supc- 
rior do notariado. Niio 6 certarnente recornn~endavel sirni- 
lhante processo, coin a anorqalia de mna norneapk proviso- 
ria por tres annos, representando a conRss5o implicita de quc 

(2 ao frzel-a, o govern0 nL?o disp6e de elernerltos sullicientcs 
para a apreciacb dos meritoa do candidato, c corn a nornea- 
q5o definitiva sobre parecer do conselho mperior do nota- 
riado, que consultaria sern ter meios seguros dc apurar o 
modo por que foram cxercidas as funcc6es notariaes. 

Foi sern a minima l~csitaqBo, cine n governo prcferiu a 
este regimen, aquclle quc, crltre 116s. cstri adoptado para a 
norneac;io de conaervadores do regi~to predial e delegados do 
proaurador regio, yuc tern o precedentc da lcitura perante o 
desembargo do paqo, e que foi proposto no projecto de orga- 
rlisaqBo do notariado, apresentado pela comniissio rlomeada 
por portaria de 5 de agosto de 1891. 

* 
* * 

Exigiu-se am candidatos ao notariado o exame de di- (6 
(3 plomatica, n8o se obrigando os bachareis formados em direito 

& freqtiencia da respectiva aula. 0 estudn de diplomatica Q 
principalmente recomtnerldado pela falta de pessoal especial- 
lnente habilitado e destinado aos exarnes de escripta, e B exi- 
g i d ~  em Haspanha, por certo pel& nlssrna ordem de sasses, 



a todos os alumnos do notariado (real ordem de 2f de scteln- 
bro do 1880 c dccroto do 14 de agosto do 1886). 

Generalisou-se a exigerlcia feita pelo alvarii de 21 de 
feiereiro de IS01 aos candidatos a tabelliges em Lishoa, am- 
pliada pelo decreto de 7 de ~eternbro de 1882 a eandidatos 
a tabolliBos no Porto, c rcduzida polo decreto n.' 3, de 29 de 
rnarqo de 1890, a urn oerlo nulrlero de carididatos aos loga- 
res de Lisboa e Porto. 0 s  ali~mnos do curso do notariado 
thein fac:il oceasiiio de freqlientar a aula de diplornatiea; 0s 
bacharcis formados em dircito. podcm facilmente preparar-se 
para o respectivo exarrre, i~ideyerlderllerr~el~te de freyuencia. 
NBo subsistem, portanto, os motivos que determinaram as 
provideneias restrictas dos diplomas citados, promulgados 
quando n5o ec exigia o curso goral de direito nem um curso 
especial de notariado. 

* 

Na organisagiio do curso do notariado, cujo funcciona- (6 
mento fica naturalmente dependenle da creaqgo de receita 
propria, tere o governo sempre em vista a organisaqao offi- 
cial do? ccrsos de notarios em vigor em differentes paizes, 0s 
programmas dos cxccllontcs eursos i'acnitativos quo em F r a n ~ a  
existem, junto de algitrrraj hculdxdes de dire~to ou jndepen- 
dentemeute d'ellas, e os nun~erosos'tr,+balllos nacionaes acerca 
da const~tni~,:,:lo de urn ensino juridlco especial para os notarios. 

Adoptoil uma oi3ganisaqBo muito simples, na convicc;80 
de que o caracier proprio do ensino dos notarios deve estar 
menos na especialidade das matxias do que na sua dosagem 
particular e no smprego de proressos adequados. 

karcceo ao governo que se devia  leva^ niais Iongc do (7 
que no deereto de 23 de dezenlbro de 1899 o principio das 
incompatibilidades. 

N80 s6 admitliu a separqBo do notariado e da esoriva-. 
nia, aco~npanlianclo ayuelle decreto nn parte em yue acxbou 
corn o regimen ft~ndarnentalmente irnplaritado: pelo decreto 
de 16 de malo de 1832, nZLo s6 seguiu a organisa~83 de 1899 
na part,c rloe determinou n incompatibilidnde do notarindo 
coin yualquer emprego publico, mas entondeu yue doria t o r  
nar incornpativel as funcv6es do notario corn a profissgu de 
oommerciante, e, salvos casos especiaes, coiri as profiusijes de 
advogado e solicitador, 

Sepuiu n'este porlto a Iegislactio notarial dos principaes 
paizes e a tradqao do direito national, ein yue a incompatibi- 
lidade do t,abellionato e da ad\,ocacia vem consrgnada expres- 
samcntc dcsde os artigos dados em Santarern por I). Diniz 
em 16 de janeiro (la eru de 1343. 

Consignon expressamente o project0 do decreto a pro- 
hibiqbo: j5 estahelecida pelas orrlenaq5es do reino, do exer- 
cercm o notariado na mesma roniarca parentcs em cortos 
gram 

Afigurou-se ao governo qme era inconveniente dispen- 
sar os not.arios do torlas as  fi1nc~6es e encargos pl~hlicos, ca- 
thegoria esta muito ampla, c por isso apenas accresccnto~i 
nma dispensa especial 5,s j6 estabelecidas pela legislaqiio 
vigente. 

* 
* * 

Ten? sido entre n6s defendido o estabelecimerito dr! di- ( t  
versas elzses de notarios, eolu a garantia do aecesso de umas 
para out.ras. 

0 acoesso obrigatorio, por assim dizer cczcto~tat.ico, do$ 
notarios, poderia iuiportar o prejuixo dos iriteressev de ~riui- 
tos d'estes funccionarios, e niio 6 compativel-corn o regimen 
d ~ !  concorrencia, que pride assegurar ern pequcnas 1oc;llida- 
des clieritela e lueros niuitas vezcs di%ceis de obter em ter- 
ras de grande populaq5o. 

Pocleria estahelecer-se urn concurso dncu~nental para 
as vaeaturas das div~rsas classes, regulmdo-se as condi(:6es 
de preferencia. Mas, independent,emente de quaesyuer opi- 
aides sobre a jus l i~a  do prirlcipio da aritigliidade applicado B 
promog5o dos notarios, e sobre a diEieuldade de estabelecer 
urn eritcrio segnro para a apreciaqdo do mento: ri5o fornccc 
a diviaBo eomarct elemenios valioeos para a de1ermiriac;Lo 
das classes, nern 6 possirel t-eccorrer a qualyuer outra base. 
Subsistem ainda lioje todas as rasoes que determiliaram o 
illustre auctor do decreto de 7 de setombro do 1882 a ahan- 
donar o ensaio de clistribui~lo dos lpgares 'de notarios ell1 
harrnonia corn a divisiio cle enmarcas, feito pelo decreto de 
12 de novemhro de 1881. 

Aecresce cine o systemn da divis5o prrr classes e da 
p ro~no~8o  g:iranljrla est6 l o n g  dc sor gcrtrI nas organisaqcies 
do notariado. 

* 
* * 



Se Q inacceitavel o repjmen da legislap50 franceza que (9 
dB aos notarias de grandes circumscripq6es compotoncia mes- 
mo na Brea restricts em que fu11cciona.m outr0.c notarios, n;?o 
tern inconvenientes quando applieado a notarios de pequenas 
eircumscripqfies, como s;io as nossas cornarcas e concclhos. 

E, pelo contrario, resultariam graves prejuizos de se  
1150 adoptar esse criterio entre 116s. Muitas vezes a fraudu- 
lcnta recusa do onico notario de uma pequena circumscri- 
pqBo a intervir em actos urgentes, importaria consequeneias 
que 6 indispensavel evi tar. 

Eis por qne se adoptou o principio jii estabelecido no 
artigo 7.' do decreto de 23 de dezembro de 1899, em vez de 
se generalisqr o preceito da portaria de 19 do junho de 1852. 

Entendeu tarnbem o governo que n5o devia adoptar a 
restrie~fio que j B  na imprensa jurldica tern sido propasta da 
competencia dos notarios qlianto aos actos relatives a pro- 
priedade imrnovel. Nenhuma raslo convenee da necessidade 
de se lirnitar n'este assu~npto a faculdade que a3 pertcs them 
de preferir urn ou outro notario. . * 

0 * 
Afastou-se o projecto de deereto que o governo tem a (10 

llonra dc apresentar a Vossa Magestade, do dwreto de 23 de 
dezembro de 1 8 9 9 ~ n a  parto em qne admittill que o natario 
organisasse livros de nolas em separado para os contraetos 
mais frequentes. Esta faculdade poderia dar logar a abusos 
que importa evitar, e a amplitude da  disposicBo legal deter- 
rnin~va a possibilidade de se la~rrarem eertos actos indifferen- 
ternente n'um ou n'outro livro. A facilidade de erivolver n'um 
unico documento actos de diversa natureza e pertencentes a 
d i ~ e w o s  lirros, i~r~portandu a oseull~a arbitraria de urrl d'ea- 
tes para todos esses actos, e a irnpos3ibilidade de se sanceio- 
nar corn rbullidade a inelusiio de qualquer instrumento fhra 
do lirro proprio, sBo riruumsbaneilts que aggravarn intensa- 
merlte os males do syste~na estabeleeido, o qua1 reune os in- 
convenientcs qLle podem respectivamente resultar do regimen 
normal dos livros rle notae, o do regimen das minutas, quando 
n8o acompanhados das cautelas indispensareis. 

I)elorrnir~urant-se claramente no projecto quaes os aelos 
que poclem ser lavrados f6ra das notas, respeitando-se a no- 
(;go de eseriptura da lei geral, as disposiq6es da tabella dos 
emoll~mentos de 30 de junl~o de 1864, e o preceito do artigo 
1:931." do codigo ciyil. 

Vo1to1.1 a ser facultalivo o registo em livro proprio &as 
procura~des,subetabelecimentos e revogaqGes, que as divefi 
sas 1egisl:~qGes marldarn, sern o rnir~irr~o inconver~ier~te, entre- 
gar 5s partes. 

Tornou a ser obrigatorio o registo dos outros instru- 
mentos lavrados fhra das notas. Representa esse registo, tor- 
nado facultative pelos artigos 15.' n.' 11.' e 21." e $ unico 
do deereto de 1899: o ntinimo de garantias que a lei p6de 
e x i ~ i r  5s partes e ao notario. 

Facnltatiro volve a ser o registo dos reconhecimentos 
authentieos, , para evitar um eneargo pesado para as partes, 
urn verdadelro imposto la~lqado pelo poder execvtiuo, sem 
que occorresse uma urgente neeessidade publiea. 

* 
* * 

Conservou o governo o systerna dos livros de notas.. (11 
E' o systerna das mirlutas gcralrnente adoptado nas di- 

versas iegislaqiies. Tern incontestarelmente vantagens: - im- 
pede sahida, n io  raro perigosa, dos livros de notas para 
f6ra do cartorio; - permitte quc ao mesmo tempo se lavrem 
muitos doeumentos, tirando-se todas as vantagens da faeul- 
dade, coneedida pela lei de 12 do abril de 1877 aos arnarluen- 
ses dos tahelli5ea, de esereverern os actos entre vit-0s;-per- 
mitte que no mesmo mome~lto em que se larrarn yuaesquer 
instr~~rrieritos, so ostcjarn tirando copias de ontros, colrio re- 
conheee o relatorio do pro,jecto da eommiss5o nomeada por 
portaria de 5 de agosto de 1891;-aeaha corn a necessidade 
em que os notarios se eneontram, para n8o intrtilisar muitos 
aetos, de deixar que as partes assignem numerosos doeumen- 
tns em data postcriar Rqnolln qno n'ellos fignra. 

Tem o systenla das minutas essas vantagens entre ou- 
tras, e os seus inconvenientes quasi desappareeem corn a or- 
ganisaqgo tle repertorios que as tliversas legislaqijes detern~i- 
nam, e em yue pdde at6 exigir-se normalmente a.assignatura 
das pessoas quo asignarem os aetos. 

A passagem do regimen do livro de notas para o das 
minutas operou-se nos diversos paizes espontanearnente, sendo 
niais tarde admittida p e l a ~  Icjs, como succcdcu ern Italia 110s 
seeulos XVI e SVII.  Entre n6s a tendencia desenha-se no 
appareeiinento do uso, poueo a poueo sanceionado pela legis- 
lacgo, de lavrar luuitos dos irrstrumcntos fhra das notas. 

K5o entendell, porbm, o go\-erno opportuno estabelecer 
0 systems das minutas proposto- nos projectos das eommis- 



s6es nomeadas por decreto de 1 7  de dez~rrlbro de 1369 e 
portaria de 5 do agosto de 18'31. A existeneia de dois livros 
de notati, a faeuldade de se lavrarem fcira t lw not;t mr~itos 
insirumentos, a possibilidacle tle so organisarem livros de re- 
duzido numero rle folhas, attenua~n grandemellie os inconve- 
n i e n t , ~ ~  do s)stema tradiceional. Por outro lado o systema tlas 

, minutas deria natural e logieamente aco~npanl~ar  a institlriqgo 
de archisos e copias obrigatorias dos actos, que nso pareceu 
conveniente introduzir desde jk. 

* 
* * 

A instiiuiqdo de archivos notslriaes 6 quasi geral nas (12 
legislayoes e r~presenta ,  como C: intuitive, uma solida garan- 
tia dos direitos das partes. Apparece essa instjtaiciio notavol- 
mente aperreiqoada no projecto da corrlmissio nornearla por 
portaria de 5 de  agosto de 1891. 

A guarrla dos livros tlc notas, eujos ultimos actos datem 
de nm cert,o rrc~meru de annos, nos archivos notariaes, o a 
rarnessa para estes de eopias obrigatorias dos divorsos iris- 
trumentos que se forem lawando, poderiarn scr completadas 
por uma providencia, err1 virtudo da qnal as copias de origi- 
naes ji racolhidos rl'urn archivo, devessern ser remettidas 
para urn a r e h i ~ o  dlfferente. 

A institui~iio da eopia obrizatoria, au meslpo tempo 
qne asseguraria as gartes contra a ecerit~lalidade da destrui- 
~ i i o  ou.perda dos origiriaos, eonstituiria um meio util de f s -  
calisaqBo clos actos dos notarios pelos clirectores dos arc!hivos. 

Kas6es irnperiosas obstam, porkm, ri ir~lruditc~iio inime- 
clinta dos archivos e das copias ohripatorias. lUBo poderia con- 
tar-se talrrez corrr urn pestioal idoneo. E as duas instituicGes 
iniportariarn urn pesado eni.argo para as partes., urn irrrposto 
qu" embora represeiltasse urn pregnio do scyuro, n60 6 op- 
portuno estabelecer For urn sirrrples docreto, quando niio oc- 
eorrem motivos urgc:nlcs. Nem eonriria impbl-o sem ao mes- 
mo tenlpo se reformar systematieamente a tabella dos erno- 
lnrrlcntos, de maneira a obter-se de certo rriodu cumpensaefio 
para .as partes, sobrecarregads hoje com despezas excessivas. 

* 
* * 

PYIBo paqsaranl despercebidas ao govorrlo de Vossa Ma- (13 
gestade as diifererrqas quo snbre aetos notariaes existem en- 
tre a nossa Icgislaqio e as legislacties estrangeiras. 

Niio pareceu, porbm, uma organisayfio dos se rv i~os  do 

notariado o logar mais proprio para refornias, que transfor- 
mariam profundamente o nosso direito privado. 

Entendeu, eomtudo, o governo eonveniente fazer desap- 
parecer mnitas dnvidas da jurisprudencia e da praxe, e in- 
troduzir disposiq6cs indispcnsaveis sobrc os actos notariaes 
dos estrangeiros, dos eegosj surdos e mudos. 

Systematicamente abandonou as definiq6es que o de- 
creto de 23 de dezembro de 1899 deu dos diversos actos no- 
tariaes, e que Go singularmente jnstificarn o velho brocardo 
sobre o perigo das definiq6es juridieas. 

L 

* * 
Oucupando-se das copias e certifcados, o projecto rodu- (14 

ziu as eopias pareiaes ao seu justo valor e expressamente es- 
tabeleeeu os eertifieados da existeneia dos aetos, admittidos 
pela legislaq2io austriaca e outras. Regulamentou os certifica- 
dos de vida e dc idontidado. 

Entendeu o governo que n8o havia motivo para submet- 
ter a extracqiio de traslados e eertid6es a regas  difierentes. 

NBo era de rnodo nenhum admissivel, que entre n6s1 
onde n5o 1x1 diffororlqa na logislaqiio civil e do processo civil 
enlre traslados e eer t idks,  qutrnto ;i lorqa prubaluria e exe- 
cutoria, se  regulasse diversamente a extraeqiio de umas e ou- 
tras eopias. NBo se deve prohibir a extraeqiio de uma eopia 
para se  admittir a extracqiio de outra corn os mesmos effei- 
tos, mas dcnonlinaqiio diversa. E se  o traslado differissc cffe- 
ctivamente da certidgo, dever-se-hia permiitir a reforma de 
urn traslado destruido ou extraviado. 

0 projecto do decreto conserva os traslados e certiddes 
Golno duas denominaq6es divemasj e niio eorno duas catego- 
rias juridicas distinctas. 

As differenqas, que entre traslado e certidiio existiam, 
desappareceram de facto perante as leis prebiminares do co- 
digo civil e do eodigo do processo civil. 

0 

d * 
0 governo dedicon especial criidado B regularnentaqdo (15 

da responsabilidade civil dos notarios. Era necewario fugir 
das regras geraes sobre responsabilidade civil, que n'alguns 
paizes, e principahnente em Franqa, deram origenl a uma 
jurisprndencia demasiado rigorosa, emqlranto n'outros them 
sido quasi lettra niorta ou so muito excepcionalmente appli- 
cadas. 



0 project0 do decreto estabelece preceitos, qiie por es- 
tare111 espedficados, e por se r18o irispirarera em excessive 
rigor, dcrrcm habilitar os tribunaes a tornar facilmento efic- 
d iva  a responsabilidade civil do notario. 

N'esta materia pouco subsidio prestaram as Iegislaq6es 
estrangeiras, c antes foi prcciso estudar a doutrina e juris- 
prudencia de diversos paizes, para consignar o que parecia 
jnsto e rernediar convenientemente o que n5o dovia atlmit- 
tir-se. 

Tanibem pareeeu indispensavel substituir o regimes1 
vago de responsabilidadc disciplinar, adoptado pclo docrcto 
de 1899, por mn ontro mais em harmonia eom o earaeter 
taxativo e definido, yue deverrl ter disposic;Ges de tal natu- 
reza. 

* 
* 8 

A necessidade de transforrnar radicalmente o regimen (16 
transitorio do decreto de 23 de dezembro de 1899 foi ulna 
das rasi5es que mais concorreu para a reforma do decreto. 

Nao deve proceder a legi;.lacao por ereaq6es snccessi- 
vas, nras hzendo evolucionar os diversos institutos juridicos, 
e respcitando. sompre quo necossidadcs publicas impcriosas 
outra eolisa nRo exijam, os interesses legalmenk firmados. 

NBo parece justo que se firam interesres creados, sim- 
plesniente porque estatisticas mais ou menos dignas de con- 
lianqa e yue t6em o defeito de tomar conio reeeita liyuida o 
que 6 rendimento bruto, podem porventura mostrar clue os 
prej udicados ficam ainda corn os meios rigorosa~nente indts- 
pensaveis para a sua sustentaqlo. 

E porquc um systema de selec@o de funccionarios pa- 
rece'preferivel a ol~t,ro. nBo 6 rasoavel par de part.e os inte- 
resses dos funcciorlarios antipos, nomeados na vigencia de 
um regimen egilnl, pela falta de exjgencia de urn curso ju- 
r id i c~ ,  ao que ainda hoje vigora em Prailqa e em outraa 
naqties. 

Nem deveria o decrefo de 1899 attender scimente as 
habilitaq6es dos aritigos funccionarios no lnorr~enfo dos con- 
cursos; cm quasi todos a pratica dc muitos annos dcsenvol- 
veu as apfid6es; em muitos desenvolveu-as notaveImente. 

Erii legitimo exigir aou riovos notariov habilitac6es di- 
versas das que se exigiam aos antigos tabellises. 0 facto de 
poder llaver notarios emioentes sem curso juridico provaria 
demais; provaria tambcm contra a oxigencia do curao juridico 

;t@ mqistrados e advogados. Mas nenhuma necessidade de  
salrac50 publiea, nenhuma rasio de estado euigia como rc- 
forma urgente que, de urn momonto para o outro, e sem 
compensaqiies, so rclirassem as fiincccies notnriaos a quad 
t o d o ~  om$ escrivges dc dirdto, para se dare~n a fnnecionarios 
llorrieados so provisoriarnent,e, a titulo de experiencia, evi- 
dentementc porque n5o havia uma prova official bastante da 
sua idoneidade. 

Teria sido preferivel esperar pelo termo natural de urn 
regimen transitorio indispensavel. 

,As disposiq6es trarisitorias limitam-se a gararitir os di- 
reitos dos escrivies, que exerciam o notariado antes da publi- 
cacao do decreto dc 23 de deze~nbro dtr 1899, saivas restri- 
c g e s  que necessariarnente se impunham. 0 s  no\-os notarios, 
apesar de scr provisoria a sua nomea~Bo, n5o s&o dcmittidos. 

Substitile-SP, pork~n, a prom para a nomeaqgo defini- 
tiva, que deixoil de ser o exercicio do notariado dwante tres 
annos, para ser nm exame, a yue se deve proccdcr scm dc- 
mora, a fim de ndo prolongar por mais ternpo a situaqgo de 
notarios provisorios. 

])a obriga~ao do esame forarrl exceptuados os notarios 
baehareis for~nados em direito nomeados nos terrnos do de- 
creto de  1899, quando houverem anteriormentc exercido o 
tabellionato. 

Apeaar de todos os bons desejos do govenlo, e de todas 
as disposiq6es adoptadas para ailastar os inconvcnicntes do 
regilnen transitorio, n8o p e  podorgo inteirarrlente evitar. 

Se era facil estabeIeeer um regimen transitorio relati- 
vamente perfeito, antes do decreto de 23 de dezembro de 
1899, 6 dificil estahelecel-o hoje, clue os antipos escrivles- 
tabelligcs, a quem se. tornava i~~dispensavel rcstituir o tabel- 
lionato, e as novos notarios, que apesar de nomeados provi- 
sodamente, n5o era equitativo demittir, se h5o-de reciproca- 
mente prcjudicar pela concorrencia, profissional. 

Adoptou-se ,a desigia~go do rzolarios para todos os qlie 
ficarem exereendo as funcq6es notarjaes, sorn as restriec6es 
qne fazia o decreto de 18'39. Ne:~hum ineonvenientc haria 
na adopqlo do nome de notario, quc grecedeu historicamente 
entre n6s o de tabelligo, e i! geralmente adoptado nos outros 
paizes. Tern talvez esse nomc mais ras8o dc ser em Portugal 
do qlle em q~ialquer oistra na(:ao; entre n6s o terrno ~zota 
perdeu o seu sentido primiti~o de apontamento para sc orga- 
nisarem 0s instrumentos, e passou a representar o acto nota- 



rial na inte&a, generalisando-se o seu emprego nas express6es 
fabellides de notas, cartorios de notas, liwos de notas. 

* 
* * 

0 que fica dito basta para convencer de que o governo (17 
de Vossa Magestade proceden sem impaciencias de reformar, 
c s6 solicitado por circumstancias imperiosas, traduzidas, na 
sua maioria, em reclamaqties de todo o ponto p~ocedentes. 

Pensou em aperfeicoar a organisaqgo de 23 de dezem- 
bro de 1899, e 5obretudo em subordinar os principios, que 
Ihe serviram de base e foram de subito implantados, bs ne- 
cessidades de adaptaqko ao meio e a um process0 methodico 
e gradual de evoluc8o. 

Ficam assim expostos, Senhor, os principios fundamen- 
taes e as rasijes dominantes do project0 de d!creto que o 
governo tern a liorlra de submetter 6 approvap80 de Vossa 
hbagestade. 

Papo, em 14 de setembro de 1900. - Ernesto Rodolpho 
Hzntze Ribeiro- Arthur Alberto de Cattapos Ilenriques- 
Anselmo de Assis e AncJrcc.de - Luis Augusto Pimentel 
Pilzto - Antonio Teixeira de Sousa - Joao Mnrcallino 
Arroyo - Jose' Gongalves Pereirn dos Santos. 

DECRETO 

Attendendo ao que me representaram os ministros e 
secretaries d'estado das diflerentes repartiqijes : llei por bem 
ciecretar o seguin te : 

DISPOSIS~ES GERAES 

Artigo 1.' - 0 s  notarios siio funccionarios pnblicos de 
nomeaqgo regia e serventia vitalicia, e vencem os emolumen- 
tos fixados na respectiva tabella. 

SRo da sua cornpetencia: 
Em geral : 
Todos o$ actos extra-judiciaes que careyam de certeza 

e authenticidade, 

Em especial, pertence-lhes: 
1.' Exarar testamentos publicos, autos de apyruvaqbo 

de testamen tos cerrados, protestos extra-judiciaes e todos os 
oiitros instrumentos ou documentos aiithenticos extra-olli- 
ciaes, ou intervir na sua constituiq8o; 

2." Registar em livros proprios quaesquer documentos, 
nos t,ermos da lei 011 a reqnerimento das partes; 

3.0 Pasaar copias e extractos fieis de documentos; 
4.O Passar certificados de vida, de identidade, de desem- 

penho de cargos publicos ou de existencia de actos notariaes; 
5 . O  Authenticar ou legalisar quaesquer documentos por 

via de reconhecimentos; 
6.' Exercer as demais attribuicGes que a lei designar. 
5 1." As funcqties notariges que, pela legislap20 ante- 

rior, s8o inherentes a empregos extranhos B escrivariia conti- 
n u a r k  annexas a esses empregos. 

§ 2.0 Podergo exercer as funcp6es do notariado, conjun- 
ctarnente 5s da escrivania, os funccionarios a quem aprovei- 
tar o regimen transitorio estabelecido por este decreto. 

Art. 2."-0 numero e as skdes .dos logares de notarios 
nas diversas coinarcas do reino e ilhas adjacentes seriio fixa- 
dos pelo governo, depois de obtidas as necessarias informa- 
@es, de oiividas as camaras mnnicipaes, e posteriormente ao 
exame de habilitaqgo eslabelecido no 5 I.' do artigo 97.' 
d'esto decreto. 

1 ." Trailsitoriamente fica~n ern vigor o rnappa 11." 1 do 
decreto de 23 de dezembro de'1899, e diplomas posteriores. 

§ 2 . O  Pnblicado o mappa definitivo, s6 podergo ser al- 
terados o rlumero e sQde dos logares de notarioe, precedendo 
reclamaqiio das camartis rnunicipaes e parecer favoravel do 
oonselho superior do notariado. 

Art. 3."- A suppress50 do logares de notarios s6 se 
tornarh eflectiva, q ~ ~ a n d o  vagarem os mesmos logares. 

Art. 4 . O  - O logar de notario 6 incompativel, em gerltl, 
cam outro amprego publieo, e com as profiss6es de advogado, 
procurador ou commerciante. 

5 1." SerB, porbm, compativel o logar do notario com 
o de professor do curso do notariado. 

5 2,' Poderh o governo, ouvido o,conselho superior do 
notariado, auctorisar qualquer notario, que satisfaqa As con- 
dipties exigidas por lei para o exercicio da advocaoia ou pro- 
~uradoria judiaial, a exercer uma d'essas profiss6es conjun- 
ct~mente ao notariadab 



Art. 5.'- 0 s  ~~otariog das si5des das comarcas exercem 
as respeulivas attribuiq6es em toda a sua  krea, os das skdes 
d ~ s  concclhos na area d'estes, e os dos outros logares s6mente 
na 6rea da circurnseripq5o rerpectiva. 

Art. 6." - 0 s  notarios ego subordinndos ao ministro da 
justiya, e, immediatamente, nas skdes das relaq6es aos presi- 
dentes d'estes tribunaes, e nas outras comarcas e demais 
circumscripqijes aos juizes de direito. 

5 nnico. 0s  notarios ficam, colno os officiaes de justiqa, 
sujeitos 6 correiqiio dos juizes das reepectiras comarcas. Aos 
notarios de Lisboa e Porto sera a correicao feita pelos juixes 
dos respectivos districtos criminaes. 

DOS NOTARIOS 

Provimento dos Zognres & notnrios 

Art. 7.'-- S6 poderii ser nomeado notario o cidadgo 
portngnez que satistjzer a-os reqi~isitos seguintes: 

I." Ser malor e cstar no exercicio dos seus direitos 
civis; 

2.0 Ngo estar processado crin~inalmente, n e m  sujeito ao 
cumprimento de qualquer pcna; 

3 . V e r  cumprido os preceitos da lei do recrutamento; 
4." Estar quite com a faxenda publica, quando tenha 

exercido cmprego de que Ihe podesse resultar res~onsabili- 
dade para corn ella; 

5 . V a v e r  pago ou estnr pagando direitos de merc8, 
ecllo e emolumentos, quando tenha exercido elitprego de 
aue os devesse; 

6." Ser loacharcl forrnado em direito oa possnir o di- 
ploma do cnrao do notariado, que se crear; 

7.' Ter a pratica exigida par este decreto; 
8.' Ter approvaqRo no exame de diplomalica; 
Y." Haver sido approvado no concurso por proras pu- 

blicas eetabelecido por este decreto. 
5 nnico. 0 s  bachareis forrnados err1 direito sera0 admit- 

tidos 5s provas do exanje de diplomatica, independentemente 
da frequencia da respecti~~a aula, 

Art. 8." --0 curso do notariado, que sc crear, compre- 
herlder5 as seguintes cadeiras: 

1." Principios geraes de legielaq5o portugueza; 
2." Direito civil, parte; 
3." Ijireito fiscal; 
4." Direito civil, 2." parte; 
5.a Ilireito commercial; 
6." Legislaqgo organica do notariado; pratica,dos actos 

dos notarios. 
§ 1.0 Na 1." cadeira ensinar-se-h8o syntheticamente as 

materias cujo conhecimento importa aos notarios e que niio 
faqam objeclo especial de oulras cadeiras; e nas cadeiras de 
direito civil e de direito corn~nercial comprehender-se-h5o as 
materias do processo, cujo conhecimento seja necessario ao 
exercicio do notariado. 

§ 2." 0 ensino distribuir-se-ha por dois annos, serido o 
primeiro anno do curso constituido pelas tres prirneiras ca- 
deiras e o segundo anno pelas restantes. Uevem os alumnos 
d'este anno frequentar a cadeira de diplomatica, n5o se lhes 
passando diploma do ciirso sem rnostrarem n'ella approvap8o. 

# 3." Haver6 exames, com prdvas escriptas e oraes, das 
mnterias de cada um doe annos. 

5 4." 0 govern0 creara receita propria para as despe- 
zas d'este curso, .que Acara na dependencia da secretaria de 
estado dos negoclos ecclesiasLcos e de justiqa. 

§ 3.' Ser5o feitas pelo rninistro da justiqa, independen- 
ternente de concurso, as primeiras nomea~6es dos professo- 
res, mas as vacnturas qiie forem occorrendo no professorado 
serlo providas por concurso de provas publicas, comprehen- 
dendo as materias das cadeiras de direito civil e d'aquella 
que estiver vaga. 

5 6." A nomeaqgo para professor da 6.a cadeira s6 po- 
dera recair em notario corn mais de dois annos da  born e 
efl'ectivu serviqo. 

5 $."6 seriio admittidos k matricula no eurso do no- 
tariado os requererltes que tivere~n o curso geral dos lyceus, 
ou que rnostrom ter approvac;lo nos exames de portuguez, 
francez, latim (La parte), geographia, historia e desenho (l.= 
parte), feitos em collformidade da 1epislac;Zo ar~terior a lei 
vigente sobre instrurcao secundaria. 

Art. 9." - A pratica exigida pelo artigo 7.' para a ad* 
m i s s b  ao Concurso para o provimento dos logares do nota- 
ria deverd ser effe~tiva, posteri~r & condusiio dda formaturd 



ou do curso do notariado, durante seis mezes como ajudante 
de  notario. 

5 unico. 0 s  seis mezes a que se refere este artigo s6 
se comeqariio a contar depois de publicada a respectiva no- 
meapHo no Diario do Governo. 

Art. 10." - 0 s  concursus, a que se refere o artigo an- 
terior. devem realisar-se na secretaria dos negocios ecclesias- 
ticos e do justi~a no mez de outubro de cada anno, e nos 
dias que o governo designar. 

Art. 11." - 0 praso para n admissgo dos requerimen- 
tos dos concorrelltes sera de trir~la d i a ,  contados, quanto aos 
districtos do contiuente do reino; desde o dia immediate ao 
da publicaqiio do respective annuncio na folha oficial do go- 
venlo, e, quanto aos das ill~as adjacentes, desde o dia imme- 
diato ao decimo quinto depois da chegada da mesma folha a 
Ponta Delgada. 

Art. 12." - 0 s  requerimentos ,devem conter a declara- 
pso da naturalidade e dolr~ioilio dos requerentes e ser acom- 
panhados de documentos, qne cornprovem os requisites exi- 
gidos nos oito primeiros numeros do artigo 7." 

8 unico. 0s  concorrentes poderiio juntar, al6m dos docu- 
mentos mencionados, quaesqcler outros justificativos de habili- 
tapties que possuam e de servi~os publicos que hajam prestado. 

Art. 13." - Terminado o praso do concurso, a secreta- 
ria de justipa, examinando os requerimentos apresentados e 
os document,os a elles juntos, liarerd por admittidos os con- 
correntes que tiverem satisfeito as prescripp6es dos uito pri- 
meiros riumeros do artigo 7." 

5 unico. Havendo qualquer defieiencia no requerimento 
ou documentos, serlo os candidatos avisados para supprir 
essa deficicncia dentro do praso, que lhes fdr fixado. 

Art. 14." - Satisfeito o preceito do artigo antecedente, 
ser50 publicadm na folha ollicial os nomes dos candidatos 
admittidos ao concurso e o dia e hora, em que este tem de 
se effectuar. 

5 unico* OF concorrentes podem ser divididos em tnr- 
nos, a Ern de prestar provas eln dias differentes. 

Art. 16.'-- O concurso constarti de duas partes, uma 
theorica, olrtra pratica; esta escripta, aquella oral. A parte 
theorica versari sobre as rnaterias de direito civil, commer- 
cial, fiscal e legisla~ao organica do notariado; a parte pratiea 
consistid na redacplo de urn acto entre vivos e de urn aoto 
tie ultirna, uontade, 

§ 1.' 0s pontos serdo oganisados na seetetaPi& d ' e  
bdo dos negocios da justiqa por f6rma a recair sentpre sobre 
assrrmptos da cornpetencia dos notarios. 

5 2." S5o applicaveis a este concurso as'disposic~es dos 
artigos I@.", II.", 12.", 14.", 15."; 16." e 17." do decreto de 
2.3 de dezembm de 1897, referente a nome$G~o dos dclega- 
dos do procurador regio, sendo o processo do concurso archi- 
vado na secretaria d'estado dos nw?cios de justipa. 

Art. 16." - 0 jury para cada concurso serk composto 
de  cinco vogaes, nomeados pelo minisdro da jns t i~a  de entre 
QS magistrados judiciaes, magis,trados superiores do ministerio 
publico, lerltes cia faculdade de direito da universidade de 
Coinlbra, advogados de dist i~~cto merito, professores do curso , 

do notwiado ou notarios da capital. 
5 unico. 0 presidentc do jury scrh designdo pelo mi- 

nistro cia j ustiya. 
Art. 17.' - Nlo pode6o .ser nomeados ndari0.s para- 

qualqlier comarca, os ascendentes, descendentes, sogros, gen- 
ros, irmgos e cunhados do juiz, do magistrado do ministerio 
publico ou de outro notario do lrlesmo juizo. 

Art. 18." - 0 s  notarios podem ser transferidos, a seu 
pedido, ouvido o conselho superior do notariado. 

Art. 19." -- As vacaturas, que niio forem preenchidas 
por transferencia nos termos do arligo anterior, s r 5 o  provi- 
das de entre os candidatos lrabilitados nos termos d'este de- 
creto. 

5 1 . O  vacatuws dos logares de notarios nas shdes 
das relacties devem ser participadas aos respectivos presiden- 
tes, por quem deva servir interinamente esses logares e pelo 
magistrado do ministerio publico competente; as que occor- 
rorcm nas outrns comarcns soAo participadas ao juiz dc di- 
reito pelas mesmas.pessoas. 

8 2.' 0 s  presidentes da rela~iio e os juizes de direito 
communicariio ao ministerio da justiqa as vacaturas que se 
dereln. 

CBPITULO I1 

Do exercicio clas func~des ndariaes 

Art. 20." - 0 notario antes de entras no exercicio de 
suas funcqijcs dove: 

I," Prostar jurarnento perante o presidente da respe- 
ctiva relaqk; 



2.O Prestar cauqgo nos termos dos artigos seguintes; 
3." Lnscrever a sua assignatura e signal publico na se- 

cretaria da respectiva relagiio. 
Art. 21.'- 0 s  notarios tomado posse perante o juiz 

de direito da respectiva cotnarca ou districto criminal. 
5 ~lnico. 0 praso para n posse scra de trinta dias para 

o continente e de sessenta para as ilhas adjacentes, a contar 
da publicaqiio do despachp no Diario do Governo, podendo 
esse praso ser prorogado, pelo ministro da justiqa, quando 
para isso haja motivo justifcado. 

Art. 22." - 0s  notarios grestariio cauqao perante o juiz 
de direito da co~rlarca ou vara civel, o qua1 julgarii da,sua ido- 
neidade, com audiencia do magistrado do ministerio publico. 

Art. 23." -As cau~6cs  serBo de 2:000$000 reis para 
os notarios de Lisboa e Porto; de 1:OMh$000 reis para os no- 
tarios de comarea de I." classe; de 700$000 reis para os de 
comarca de 2." classe; de 4008000 reis para os de comarca 
de 3.a classe; e d e  250@00 reis para os deinais. 

Art. 24P - A caupiiu deverii ser prestada por meio de 
deposito, hypotheca, ou averbarnento de ti tulos de divjda 
publica, ou de titulos de credito do banco de Portugal, ou 
da companhia geral do credito predial portuguez. 

§ 1." 0 valor dos titulos sera reg~ilado pela cot,aqSro offi- 
cial ao tempo da nomea~so. 

5 2.' A hypotheea deve reeair em predio, cujo valor, 
livre e desembaragado, segundo a rnatriz predial, seja igual i 
importancia a caucionar e mais unl quinto. 

3." Quando se 'offerecer cauqiio por meio do hypo- 
theca, agresentar-se-ha certificado do registo provisorio. 

Art. 25.' - A c a i ~ ~ i o  responde pelas multas impostas 
aos notarios, n'esta qualidade, pelas perdas e damnos causa- 
dos pelos mesmos no exercicio de suas funccGes, e pelas con- 
tribuic6es relativas ao cargo. 

Art. 26." - Siio pdviligiados os creditos resultantes das 
mulfas e contribuiq6ej dos notarios. n'ests qualidade; das 
quantias em que sejam condemnados, a titiilo de responsabi- 
lidado civil, por faetos praticados no exercicio das suss fun- 
cqaes; das custas dos processes relativos i s  multas, contribui- 
c6es e responsabilidade civil. 

8 unico. 0 s  creditos de que trata este artigo 1150 them 
preferencia entre si, mas preferem aos outros creditos corn 
privilegio mobiliario, ou com hypotheca registada posterior- 
monte 4 da eauqb, Q a08 ~tsditw GQrnrnunsi, 

Art. 27." - Quando urn t~otario f6r collocado em logar, 
a que correspoi~da caucdo si~pcrior a ja prestada, deser8 re- 
forqar esta antes de  entrar no excrcicio de suas funoqiies. 

Art. 28." - Qnando a importancia da cariqgo fBr absor- 
~ i d a  inteiramcnte, ou diminuidn pw quaesquer pagamentos; 
dever6 eer renovadn ou refor~ada pelo no(.ario no praso de 
trirlta dias, a eontar. d'nquelle em que se Azer a competente 
intima~Bo para esse effeito pelo juizo da respectiva cornarca 
ou vara cival, a requerimerlto do niagistrado do ~niniaterio 
publico ou de qualquer interessado, sob pena de destituic;ao. 

Art. 29." - Quando urn notario passar para logar, a que 
corresponds caugio inferior A j B  prestada, podera pedir a sua 
reducpRo. 

Art. 30.' - A caupao s6 poder6 ser levantada por vir- 
tude de destituiq50, demissgo ou morte do notario, com pre- 
via andiencia do magistrado do ministerio pnblico. 

Art. 31." - 0 levantarnento ou reducqBo dn caucgo s6 
se podergo tornar effeetivos depois de terem pas?ado sejs me- 
zes, a contar do facto que lhes tirer dado causa. 

Dos (Zireitos e ohriya~6es rZos notan'@ 

Art. 32.' - 0s notnrios nao podergo ser suapensos, 
transferidos, salvo a seu pedido, ou demittidos, sen50 nos 
precisos ternlos d'este decreto, e corn observancia das forma- 
lidades n'ellc estgbelecidas. 

Art. 33."- 0s notarios s8o dispensados do exercicio 
das furiecdes de j umdus. 

Art. 34.' - 0 s  notarios, que se impossibilitarem per- 
manenteilrente de exercer as suas funcqijes, sergo s~~bstitui- 
dos, precederldo exanie por peritos e consrllta do conselho 
superior do notariado, e ficwio coin direito a haver dos R ~ I ~ S -  

titntos nietadc dos emolumentos, na. falta de accordo n'oa- 
tros termos. 

Art. 35." - Devem os notarios residir e ter os seus car- 
torios nas shdes dos sells logares. 

§ 1." Cada notario tera um c~rtorio, fbra do q11a1 s6 
podera exercer as suas funccdes, sendo requisitada a sua 
presenqa pelos interessados, o que exprossame~ite se mencio- 
nark nos respectivos actos. 

8 2," Curnpra ao nata ia  manter a alrda~s ns cartoris 



ou em qualquer outro l o w  em que esteja exercendo as s u p  
funcqties, podendo para este fim antoar os que a perturba- 
rem, requisitar a irlterverlqiio da auctoridade policial e at8 
prender os delinquentes, dando de tndo immediatamente 
parte ao respectivo juiz. 

Art. 36.' - 0 s  notarios s lo  obrigados a preslar a sua 
intervenqiio a todos os actos legaes da sua cornpetencia, para 
que forein requeridos. 

Deve, porbrn, recusal-a o notario: 
1." Se o acto f6p expressamente prohibido por lei ou 

contrario aos bons costumes ou i ordeln publica; 
2." Se far parte ou interessado no acto ou prscurador 

ou tepresentante de quem seja parte ou interessado; 
3." Quando forem partes ou interessados, oil procura- 

dores, ou representantes de quem far parte ou interessado, 
sua mulher ou seus ascendentes, descendenteq, i rm~os,  ou 
conjuges de algum d'elles. 

8 unico. 0 notario, porhm, p6de intervir nos aetos em 
que seja parte ou interessada qualquer sociedade de que elle ou 
as pessoas a queln se refere o n." 3." sejam meros accionistas. 

Art. 37." - 0 s  cartorios dos notarios devem estar aber- 
tos ao publico em todos os dias n b  santificados, desde as 
dez horas da manhii at8 ks quatro da tarde. 

5 unico. F6ra d18stas horaf, e nos diaf santificados, po- 
dem os notarios exercer as suas funcqGes, niio deverldo recu- 
sar-se a exercel-as quandn se trate de testamentos. 

Art. 38." - Devem os notarios dar aos interessados uma 
declqaqBo motivada de  qualquer recusa. 

Art. 39." - Da recusa de qualquer notario haveri re- 
curso para o juiz de direito da iesp&ctiva comarca ou vara 
civel, observando-se na parto applicavel o disposto no artigo 
788." do codigo do processo civil e devendo o notario ser in- 
timado para responder no mesmo praso em que deve respon- 
'der o ministerio pnhliro. 

5 unico. Da serlterlqa do juiz poderlo agpravar para a 
respectiva rela~iio o ministerio publico, a parte e o notario, 
os quaes podergo interpar egual recurso da decisiio da rela- 
qiio para o supremo tribunal de justiqa. 

Art. 4.0.' - 0 s  notarios n8o podedo ausentar-se dos 
seus logares, sem licenqa do governo. 

1." 0 s  presidentes das relaq6es nas respectivas s6des 
e 0s juizes de direito nas cornarcas poderiio, porhm, conce- 
dw 8% wtar'ios at4 quitue dias de licernqa em adlr wna\ 

+ 3 2.' licencas podem ser cassadas em caso urgente. 
Art. 41." -- Podergo os notarios praticar gratuitan~ente 

quaesquer actos do seu ministerio, a qne correspondam emo- 
lumentos; mas n5o podergo receber das partes ernolumentos 
inferiores ou snperiores aos fixados na respectiva tabella. 

5 unico. 0 notario substftuto e o notario ajudante, 
quando funccione eomo substitute, n5o poder50. privar os 
substituidos da parte que lhes deve pertencer nos emoln- 
mentos. 

Art. 42.' - Devem os notczrios declarar nos documen- 
tos que lavrarem ou em que intervierem, por extenso, a im- 
portancia dos emolumentos recebidos, com especificac;?io ddos 
actos R qne respeitem. 

Art. 43." - 0 s  emolumer~tos dos notarios e as demais 
quantias que devam receber das partes podem cobrar-se por 
execuqdo, servindo de tit1110 exequendo um certificad? pas- 
sado pelo notario e contendo os nomes das partes, a data e a 
eonta no acto. 

Art. 44." - 0 s  notaiios s lo  obrigadbs a ter os seguin- 
tes livros. 

1.0 Ue notas para actos e contractos entre vivos; 
2." De notas para testamentos publicos; 
3." De registo dos autos de approva@o de testamentos 

cerrados; 
4.0 I)e registo de certid6es de missas, o qua1 s6 se lari  

quando fhr exigido; 
5:" Ue registo de protest0 de letras, nos, termos do ar- 

tigo 329.' do codigo commercial; 
6." De quaesquer outros registos por disposiqiio da lei 

ou a requerimento dos interessados; 
7.' De termos de abertura de signaes; 
8.' lnventario do cartorio; 
9." Copiador da correspendencia official; 
8 1." 0 s  livros a que se referem os n.OS I.", 2.', 3.", 4.", 

6.' e 7." d'este artigo, devem ter termos de abertura e encer- 
ramento assignados pelo juiz de direito da respectiva comarca 
ou district0 criminal, que rl~bricari  todas as folhas. 

8 2." 0 s  autos de approvaqiio dos testamentos cerrados 
seriio registados no livro respectivo. As escriplurq e testa- 
mentos publicos devem exarar-se sernpre nos cnmpetentes 
livros de notas. 0 s  a8:tos para que a lei estabeleqa oh admitta, 
generica ou especinlmente, prova por outros docunientos au- 
thenticos extra-officiaes, ou por documenlos par ticulares, po- 



dem ser exarados em instrumentos fdra das notas, dos quaes 
devedo ser registados por extenso no livro proprio todos os 
que n60 forem procuraqGes, suhstabelecirnentos ou revoga- 
~rjes. SerBo, p?r6m, sempre registadas as procuraq6es a que 
se refere o art~go 1:931." do Codigo Civil. ' 

5 3." 0s instrumentos exmdos  f6ra dos livros dad no- 
tas devem ser rubricados pelo notario nas folhas qne ngo 
contir~erem a sua wsignalura e s e d o  eritregues 5s partes, 
depois de averbados nos originaes os registos que se houve- 
rern feito. 

Art. 45." - 0 s  notarioa couservado os~livros e demais 
docnmentos dos respectivos cartorios, niio podendo os mes- 
mos livros e documentos sair d'elles sengo para se pratica- 
rem quaesquer actos notariaes fGra do cartorio ou por motivo 
de forca maior. 

9 unico. 0s exarnes judiciaes seriio feitos no cartorio, 
sempr% que n5o haja inconveniente. 

Art. 48.O - Quando algnern f6r provido em um logar 
de notario oa o fbr servir como substitvto ou interinamente, 
devera conferir o inventario na presenga. de quem estiver ser- 
vindo ou tiver servido o mesmo logar, sendo posivel, e assi- 
gnar termo de recebimento no lirro respectivo, rnet~cionando 
as faltas que encontrar. 

$ 1:'' Exceptua-se do disposto no presente artigo o ajn- 
dante que servir em substituiqiio do notario. 

8 2." Ueverii proceder nos termos d'este nrtigo o nota- 
rio que receber os livros e documentos de-cartorio extincto. 

$ 3." A peesoa q i ~ c  esticer servindo ou tiver servido o 
logar pocierii exigir reciho. 

4." Quando vagar qualquer logar, podeGo requerer 
imposiclo de sellos e arrolanicnto dos papeis e livros do car- 
torio, o magistrado do ~ninisterio plzblico da colnarca ou dis- 
t r i c t ~  criminal, o nomeado para u lopar ou quern o for 
servir interinamente, e, no easo de suppressgo do cartorjo, 
os rlotarios a queln passarn a pertencer os livros e doca- 
mentos. 

Art. 47." - Todo o notario deveri cessar o exercicio 
das suas funcyrjes desde o dia irr~mediato aquelle em que 
chegar 5 localidade, onde tiver o seu cartorio, o numero 
do Diario do Gotler?bo que publique a eua destituiyso. de- 
mis~iio, susl~ens50 on trjunst'erencin. e desde o dia imn~ediato 
6quelle em que Ihe for intimado qualquer despaoho de pro- 
nuncia. 

Da respoluabilidado civil dos ~totarios 

Art. 48." -- 0 s  notarios sera0 civilmente responsaueis: 
1 . O  Quando perderem ou destruirem, ou deixareln per- 

der ou destruir, por causa que lhes seja impntavel, quaes- 
qucr livros e documentos dns cartorios; 

2." Quando, sem motivo iegitimo, se recusarem a exer- 
cer opportunamente quaesquer das suas attribuiq6es; 

3.O Quando os seur: actos forem declarados j udicialn~ente 
falsos, se d'essa falsidade tiverem sido agentes; 

4." Quando passarem copias que n2o estejam conformes 
com os originaes; 

5.' Qnando reconhecerern qualquer letra ou assignatu- 
ra, sabendo qne nao foram feitas pelos proprios a quem sao 
attribuidas; 

6." Quando os seus actos forem judicialmente declara- 
dos ndlos por incornpetencia do offtcial pubiico; 

7." Quando os seas aclos forem jlldicialmente declara- 
dos riullos por incap~cidade das parted ou de seus procum- 
dores ou representa~ites, se tiverem tido conhecimer~lo d'er:sa 
incapacidade no momcnto dos mesmos actos; 

8.' Quando os scus actos forem judicialmente declara- 
dos nullos por Falta de  idoneidade das testernunhas, se tive- 
rem tido conhecimento d'essa irregularidade no momento em 
que 0s pralicaram; 

9.' Quando os seus aotos forem declarados judicialmerlte 
nullos por falta de formulas ou solemnidades externas, se o 
motivo niio for a falta de idoneidade das testemunhas; 

10.O Quando 05 seus actos forem jlidicinlmente declara- 
dos nullos por falta do cumprimento de quaesquer preceitos 
da 1egislaqSo fiscat; 

11." Quando os sew actos forem j udicialn~ente declara- 
dos nullos por d'elles; se ndo podcr deprehender a intenqgn 
e contade das partes sobre o objecto principal; 

12." Quando os seus actos furern declarados judicial- 
mente nullos por coacq50, se tiverem tido d'ella conliecin~ento 
ao tempo ern que os praticaranl, ou se d'ella tiverem sido 
agentes: 

13.' Quando telrlrarn intencionalmente indnzido ou dei- 
xado manter em erro qualquer das partes sobre a causa e ef- 
feitos juridicos do acto, sobre o seu objecto, sobre as pessos  



a qiiem o acto respeita ou a favor de quem 8 praticado, so- 
bre o que fica escripto on a sua significaqgo. 

Art. 49."- 0 s  notarios teriio responsabilidade civil por 
actos pratieados no exercicio das u a s  func@es, nos easos niio 
comprehendidos no artigo anterior, semprg que essa respon- 
sabilidade seja connexa & responsabilidade criminal. 

Art. 50."- 0 s  notarios n5o terlo responsabilidade civil 
para com as pessoas que tenham sido intencionalmente con- 
niventes nos factos ou omissties, ou que, havendo tido no 
momento do acto conhecimento d'esses factos ou omissGes e 
das snas conseqliencias j uridicas, n iio os impediram, poden- 
do-o fazer, nem para com os herdeiros ou  representantes d'es- 
sas pessoas. 

Art. 31.'-A responsabilidade civil consistirk na indem- 
nisaqin de perdas e damnos, arhitrada pelos ttihunaes com- 
petentes. 

Art. 52.'-0s qne servirem na falta ou impediment0 de 
qualquer notario ficam sujeitos a responsabilidade ciril nos 
mesmos termos em que s8o sujeitos a essa responsabilidade 
os proprietaries dos logares. 

Art. 53.'-0s notarios responder% solidariamente corn 
os ajudantes, salvo o regress0 contra estes, quando tiverem 
procedido contra as ordens e instruc~ijes recebidas. 

Art. 54.'-A responsabilidade civil dos notarios, quando 
n5o f6r connexa responsabilidade criminal, prescreve no 
praso de tres annos, a eontar do facto ou omissiio que lhe 
deu logar. 

5 unico. Tratando-se de facto ou omissiio em testa- 
mento, o praso contar-se-ha nos termos do artigo 1:967.' do 
Codigo Civil. 

Da perdu dos logares de notario; cla sua responsabilidade 
crfmzmal e &sciplinar 

Art. 55.' -- Perde o logar: 
I.' 0 notario que, sem motivo jnstiticado, niio tomar 

posse no praso legal; 
2." 0 que abaridonar o logar por mais de quinze dias; 
3." 0 que renuhciar ao cargo; 
4." 0 que acceitar emprego, exercer profissgo 011 assu- 

mir qualidade incompativel corn o notariado; 

5.' 0 que, sen1 ntotivo legitimo, n2o renovar oil refor- 
Car a cauqgo; 

8.' 0 que, por sentenqa passada em julgado, f6r inter- 
dicto da administraqBs de seus bens. 

5 1." Nas hypotheses dos n.OS 2.' e 4.', o notario sera 
suspenso e intimado ordem do jnix competente e a reque- 
rimento do mirlisterio publico 011 de qnalquer interessado 
para, no praso de trinta dias, deduzir a defeza qne tiver. Nfo 
a deduzindo, ou sendo julgada improcedente, depois de ou- 
vido o corlselho superior do notariado, sera destituido. Se for 
julgada procedente, sera levantada a suspensiio. 

9 2.' Sera suspenso o notario qne f6r interdieto da 
admiiiistraq5o dos seus bens, ernq~lanto a sentenqa n8o pas- 
sar em julgado. Transitada em julgado a sentenga, sera des- 
tituido. Logo que passe em julgado a deoisRn revngatoria da 
sentenpa, sera a suspens50 levantada. 

Arl. 56.' - 0 notario qne perder o logar, nos termos 
do artigo anterior, p6de ser novamente nomeado, se 5 data 
da rlomeaqBo satisfzer a todos os prec~itos legaes. 

Art. 57.' - Sera0 demittidos: 
1.' 0 s  notarios que forem deftnitivamente condemna- 

dos em pena rnaior; 
2.' 0 s  que forem definitivamente condemnados eomo 

agentes dos criines de peita, suborno e corrupgfo, peculato 
e concussiio, hornicidio, falsiftcaq80, mneda falsa, perjurio, 
roubo e Furto, ou eomo tal punidos; 

3." 0 s  que forem definitivamente condemnados em de- 
mi~sgo por virtude de qnalqner crime; 

4.' 0 s  qne continnarem no exercicin dm suas funccijes 
durante a suspensfio; 

5.' 0 s  que forem definitivamente cdndemnados duas 
vezes pox crimes na pena de suspensdo, e os que por tres 
vezes forem suspensos em virtnde de qnalquer eondemnaqgo, 
quarldo n'urna ou n'outra hypothese o nltimo facto illicit0 
haja sido praticadu derltro do praso de oilo annor;, a contar 
da prirr~eira condemnapgo; 

6." 0 s  que irlcorrerem em faltas graves ~erifieadas pelo 
conselho superior do notariado. 

5 1 . O  A demissfio no caso do 11.' 5.' ser i  ordenada pelo 
rninislro da justica, nos tertr~os do artigo 93.' d'este decreto. 

5 2.' Niio podergo ser nomeados rlovamente notarios os 
que tiverem sido demittidos. 

Art. 58.O - SerCo suspensos: 
R 



1 . O  0s  notarios que forem definitivamente condemna- 
dos por crimes, na pena de suspensiio; 

2.' 0s  qne houverem sido definitivamerlte condemna- 
dos em penn de prisito correccionnl, suspensiio ternporaria 
dos direitos politicos ou desterro, dnrante o cnmprimcnt,~ da 
pena; 

3." 0s  que incorrerem em faltas verificadas pelo conse- 
1110 superior do notariado; 

$ unico. 0s  notarios comprehendidos n'este artigo se- 
riio transferidos, depois de terminado o tenlpo da suspensiio. 

Art. 59.O - Ser5o ruspensos por nm Inez a um anno: 
1." 0s  notarios que forem julgados civilmente respon- 

saveis por actos praticados no exercicio das suas funcqnes; 
2 . O  0 s  notarios, c~ijos act09 forem declarados nullos, 

quando tenham procedido corn cttlpa; 
3.0 0s  que, por causa, que lhes seja imputavel. deixa- 

rern perder ou destruir livros ou doeun~entus dos cartorios; 
4.U Us que tiverern sido condemnados por duas vezes 

a multa, por qualquer corltraverlqiio praticada no exercicio 
dns snas funcyZies, quando o ultirno facto illegal tiouver sido 
praticado dentro do praso de seis mezes, a contar dn primeira 
condemnaqgo. 

5 unico. A suspensRo no caso do n.O 4 . O  d'este artigo 
ser5 ordenada pelo ministro da justipa, nos termos do artigo 
93." d'este decreto. 

Art. 60."-SerB suspenso o notario que far pronunciado 
em processo correctional ou de querella, e esta suspensiio 
subsistirk, em caso de condemnap%o, at6 defirlitivo julga- 
mento. 

Art. 61.O - As contravenc6es dos notarios aos precei- 
tos d'este decreto e sells regulamentos, a cine nAo scjn appli- 
cave1 pena mais grave, sera0 piinidas com multa de 5$000 a 
100$000 reis pela jurisdicqSo disciplinar. 

Art. 62.O -- As contravenp5es aos preceitos da legisla- 
qio fiscal e mais IegislaqIo especial seriio julgadas pelos tri- 
bnnaes competentes, 110s terrnvs das leis em vigor. 

Art. 63.' As rnultas impostas aos notarios sera0 co- 
bradas na f h n a  do artigo '364.' e seguintes do Codigo do 
Processo Civil, e, quando n%o estiver especialmente designada 
a sua applieaqgo, seriio destinadas 5s despezas com o espe- 
diente do conselho superior do notariado. 

Art. 64.' - 0 s  notarios incorrerso nas penas de cen- 
silra ou advertencia impostas pelo conselllo superior do no- 

tariado por factos, que 1120 constituam transgressGes de pre- 
eeitos expressos nas leis e regulamentos, mas sejam impro- 
prios da dignidade do cargo. 

Art. 65." - 0s tribunaes devem enviar 6 secretaria de 
estado doc negocios da justiqa certidZies de todos os despa- 
chos de pronnncia proferidos contra os notarioc:; de todns as 
decis6es absolutorias on cc~ndernriatorias em processo crimi- 
nal ou disciplinar contra elles; e de todas as decisder; qlle 
respeltarem a vahdade, nullidade ou fnlsidade dos actos, em 
que elles intervierem e A sua recponsabilidttde civil como 
fnnccionarios. 

5 1.' As certid6es serzo enviada no praso de cinco 
dias contados da data, em que terminar o praso para os re- 
cursos, on, com respeito 5s decisaes de que nlo  houver re- 
curso. no praso de cinco dias. a contar da publicaq5o. 

5 2." 0 s  tribunaes derem igualmente enviar nota da 
interposi~Ru de recursos on de que as decis3es passaram em 
j ulgaho, 

Art. 66.'-0 procediluento disciplinar nos termos d'este 
decreto prescreve passados seis mezes, a contnr do facto que 
lhe der origcm. As penas disciplinares prescmvem passados 
seis mezes, n nontar do dia em que tiver passado em julgado 
a sentenqa condemnatoria. 

Art. 67.O - Ficam sl~jeitos na parte applicavel ks pres- 
cripp6es d'este capitulo os que servirem como substitutes ou 
interinamente os logares de notarios. 

DOS ACTOS NOTARIAES 

CAPITULO I 

Documentos authenticos eztm-officiaes 

Art, 68." - 0s  documentos authenticos extra-oficiaes 
pergo lavrados no cartorio do notarlo, ou. com declara~Bo de 
haver egte cido chamado pelos outorgantes, em qaalquer ou- 
tro logar dentro da Area dn sua cornpetencia, sem linhas em 
branco, abreviaturas. ou algarismos. 

fj 1." Nos documentos authenticos extra-oi'ficiaes deve- 
r b  in ter~i r  duas testemunllaf ou mais, q ~ ~ a n d o  pur lei for 
exigido maior nurtlero. 

5 2 . O  S6 podem ser testernunhas, interpretes, abonado- 



res ou assipar a rogo nos documentos authenticos extra: 
officiaes, nos docurnentos particulares e em reconhecimentos, 
as pessoas que podeni ser testemunhas em testamentos, nos 
termos do artigo 1966." do Codigo Civil. Nirlguem p6de in- 
tervir no rnesrlio docu~rlento cum mais do qne uma das qua- 
lidades referidas, 5 excepciio dos abonadores, que podem ser 
tcstemunhas inetrurnentarias. 

3 3 . O  Quando varios o~itorgantes n;io saibarn ou nFio 
possam escrerer assignnrito pelo menos tantas pessoas a rogo 
d'elles, quantas forem as ordens de interesses differentes que 
representem. 

Art. 69." -- 0 documento authentic0 extra-official deve 
conter: 

1.' 0 riorne por iriteiro do notario, e a indicaqgo d'esta 
q ualidade e do carlorio; 

2.' 0 s  nomes por intciro, o estado, as profisn6es e mo- 
rndns dns partes, e tambem dos sew procuradores ou repre- 
sentantes, quando aquollas n8o intervierem directamente; 

3.' 0s  nomes por inteiro, o estado, as profissijes e mo- 
radas das testemunlms, interpretes e abonadores, e das pes- 
soas que lerem ou assignarem o documento a rogo dos ou- 
torgantes; 

4." A rnenc5o do juramento dos interpretes perante o 
notario, dos rr~otivos qne determinaram a intervenqgo dos 
mesmos, do rnodo como receberam a dec1nrac;Ro de vontade 
dos ont,organtes, e como lhes transmittiram o contelido do 
documento; 

6.' A menciio das procuraqijes e mais documentos rela- 
tivos aos actos; 

6.' A declaraqgo que qualquer outorgante fags de que 
n8o sabe ou nao p6de assignar; 

7." 0 reconhecimento da identidnde dos ontorgantes, 
pelo conhecimento pessoal do notario, oa pela deelaraqgo de 
dois abonadores d'r:lle conhecidos; 

8.' A resalvn, antes da3 assignaturas, das emendas, en- 
trelinhas, traqos e rasuras? que tiverem occorrido; 

9.' A menq5o da lelt~ira pelo notario, em voz alta, do 
documento aos outorgantes na presenqa das testemunhas, e 
cia leitura quarldo seja obrigator~a, por qiialqiier dos outor- 
gantes, ou alguem a seu rogo; 

LO." A indica~go do dia. n?ez, anno e local em qne o 
documento f6r assignado, e corn eepeeifieaqao da easa, quando 
nFio seja a do cartorio do notario; 

11." A assignatura, no fim do documento, dos outor- 
en tes?  ou de outras pessoas a sen rogo, qua~ldo aquelles nSio 
sa~bam ou nZo possam assignar e a dos abonadores, interpre- 
tes e testemunhas; 

12." A assignatura e signal piiblico do notario. 
9 1 . q ~  disposi~6es d'este artigo niio prejudicam ne- 

nhuma providencia, que a tal respeito esteja estabelecida na 
lei em casos especiaes. 

8 2 . O  0 notario nlio admittirk a interrir em actos nota- 
riaes, mandidario, cujo nlaridato conste de copia, de que o 
original n8o exista om nrehivo publico. 

Art. 7 0 . O  - 0 testamento publico deve conter, al6m 
dos requisitos exigidos no artigo anterior, na park applies- 
vel, todas as declaraq6es e revestir as formdidades prescriptas 
na lei civil. 

Art. 71."-0 auto de approvaqiio de testamento eerrado 
deve conter, al6m dos requisitos exigidos pelo artigo 6?.' na 
parte applicavel, os exigidos pelo Codigo Civil, e ser reves- 
tido das formalidades que este prescreve. 

§ uaieo. A declaraq8o do surdo-mudo, nos terrnos do 
artigo 1:924." do Codigo Civil, sera escripta em seguida a 
assigriatura do testamento e a essa declaraqgo se seguirk iin- 
mediatarriente o auto de approvaqao. 

Art. 72.'--0s testamentos publicos e os autos de appro- 
vaqiio dos testamentos cerrados seriio escriptos pelo punho 
do notnrin. 

9 unico. 0s  outros documentos autl~e~lticos extra-08- 
ciaes podergo ser escriptos pelo pnnho do notario, ou dos 
seus ajudantes ou amanuenses. 

Art. 73." - 0s  protestos devenl ter todos os requisitos 
dos documentos authenticos extra-officiaes. 

§ nnico. Exceptuam-se os protestos de letras, que serge 
regulados pelo disposto no artigo 328." do Codigo Com- 
mercial, 

Art. $4." - 0s  documentos authentieos oxtra-ofliciaes 
serge escriptos em portuguez. 

$ 1." Quando algum ou alguns dos outorgantes n8o co- 
nhecer a lingua portugueza, intervirgo iriterpretes escolhidos 
por aquelles, qilc transmit,tiriio a dec1nrac;go da voritade ao 
notario e a traducqgo do documento aos mesmos outorgantes. 

8 2." 0 original portuguez devera ser acompanhado de 
t~aduccio ou traducpdes feitas palos interpretes na Lingua. ou 
linguas quo os outorgantss fallarein, 



9 3.' 0 original e a tradncqdo ser8o escriptos ao 1:trio 
um (lo outro, dividindo-se as paginas, para este effeito? em 
columnas; e ambos seriio assignados nos termos geraes. 

Art. 75." - Quando f6r irlteiramenle surdo um dos ou- 
torgantes, mas souber e pod& I&, deve l6r o documento em 
voz alta; e, n8o sabendo ou n j o  podendo fazer a leitura, de- 
signarh quem o 11a tie 16r ern scu logar, na presenca das tes- 
temunl~;rs e fazendo-se tle tudo ~ r ~ e r ~ p i o .  

5 1.' 0 stirdo ou surdo-mudo, qne souber e pod& I& 
ou  escrever, deve declarar poi- escripto no documento, antes 
das assignaturas, que o leu e reconheceu conforme k sua 
vontade. 

5 2.O Quando f6r cego um dos outorgantes sera o docu- 
mento Iido sempre duas vexes? uma pclo notario e outra pela 
pessoa qne o mesnlo outorg:tnte dosigrlar: fazendo-se de tudo 
me119 50. 

CAPITULO I1 

Art. $6.'- 0 s  traslados e certid6es de documentos de  
qunlquer c:trtorio 36 podem ser passndos pel0 respective 
notario. 

5 1." S6 se considerall1 trnslados e certid6es :is copias 
iritegraes de documentos. 

8 2.' De documentos arulsos qualquer notario poderi 
extrahir publicas f6rmas. 

Art. 77.'- As copias do testamento e certificados da 
sua existcneia s6 podern scr fornecidos, ernquanto fbr rivo o 
testador, a esle, ou a mandatario especlal seu. 

Art. 78." - As copias e certificados devem: 
I.' Ser escriptos pelo r~otario ou sell ajlrt1:trrts ou ama- 

nnense, sem linhas em branco, abreviaturas ou algarismos; 
2." Ser datados corn indicaqBo do dia, mez, anno e local; 
3." Conter a resalva da.; emendas, entrelinhas, trac;os e 

rasuras! que occorrerem; 
4." Ter a assignatura e signal publico do notario, e ser 

por elle rubricados em cada uma das folhas onde n8o assignar. 
5 unico. 8 3  copins de mappas ou contas por algarismos 

seriio pa3sad:ls da mesmai fhrrrra quc cstiverem no original, 
declarando-se por extenso o resultatlo geral das contas. exce- 
pto reqoerendo a s  p a r t ~ s  qtie essas copias sejam passadas por 
azteneo, 

Art. 79.'-Nas copias reproduzir-se-ha o original emen- 
dado em conformidade com as resalvas, que se 1180 devem 
transcrever. 

8 unico. 0 notario deverk declarar que as copias siio 
conformen aos originaen. 

Art. 80.O - 0 s  certificados de vit1:t OII tie identidade, 
qnarldo lido se comprehenderem em reco~~hec i~nento  cle assi- 
gnaturas, deverrt ser assignados pelas pessoas a qur respeita- 
reni, se soubere m escrever. 

5 unico. 0 certificado de identidade p6de referir-se a 
uma pholographia, que deve ser collada em uma das folhas 
do mesmo certificado, com a assignatura do notario. 

Art. 81." --As eopias devcm ser passadm no praso de 
oito di:is, ~ I I  em mt?nos ternpo, ql~:rnrio os interessadus d'ellas 
mostrem ter neceseidade urgente. 

Art. 82." - Quando nos actos esarados nos livros de 
notas se fizer inenqiio de  procnraq6es, substabelecimentos, ou 
outros documentos, que dep-am ficar archivados, s e d o  sem- 
pre copiados nos traslados: ou  certid6es dos mesn~os actos, 

CAPITULO 111 

Reconhecintentos 

Art. 8.7.' - 0 recollhecimento authentic0 serb escripto 
pelo punho do notario ou do sev ajudante ou  arnanuense, 
sem lacunas, nem abraviaturas ou algarismos, e conterk: 

1.' 0 s  nomes, estado, profiss8o e morada das partes, 
cuja identidade certificark, e de duas testemunhas; 

2." A declaracZo das partes de qlre o clocun~e~rto exprime 
a sua vontade; 

3.' A rleularac:8o que as parles fayam de q r ~ e  n8o sa- 
bem ou  n5o podem assipnar; 

4.' A data, corn designaczo do loc;tl, dia, mez e anno; 
5." A resalka d w  emendas, erltrelinhas ou rasuras que 

occorrerem; 
6." As as~ignaturas das partes, quando saibam e pos. 

Sam escrever e das testemwhas; 
7." Assignatura e signal publico do notario, 
5 unico- Considera-se documento authenticado o tit1110 

particular passado nos terrnos dos artigos 2432.' e 2433." 
do Codigo Civil, ou nos termos especiaes de qualquer outra 
disposip2o legal e reconhecida aulheuticamente, 



Art. 84." - 0s reconlrecimentos nZio comprehendidos 
no artigo anterior deveriio ser datados, e ter a assignatura e 
signal ptlblico do notario, e attestarao a veracidade das assi- 
gnatmas por similhanga. 

5 Lo Quando, porhm, as pessoas, cujas assignaturas se- 
jam reconhecidas, estejam presentes no acto do reconheci- 
mento, dever5 consignar-se n'elle essa circumstancia; e sem- 
pre q u a  assignatura deva ser feita na presenca do notario 
ou de facto o seja, d'isso se far5 men~iio expressa. 

5 2." Obserrar-se-hito as disposiqoes legaes applicaveis 
a certos reconheciment,~~. 

Art. 85."-0s actos dos notarios do continentc do reino 
e illlas adjacentes deve111 ser legalisados para produxir efrei- 
tos f6ra das comarcas, em que exereerem os seus logares. 

5 1 . O  A 1egalisa~Bo consiste no reconhecirnento por si- 
milhan~a da assignatura do notario por urn notario da co- 
rnarca ou concelho, onde o acto deve produxir effeitos. 

5 2." 0 s  actos, que produzam efieitos em qualquer co- 
marca e que ahi sejam aprcscntados em alguma repartiq50 
publica on juntos a qualquer processo, niio necessitam de 
legalisaqiio, quando forem enriados oflicialmente a outras es- 
tancias 011 subirem em recurso. 

Q 3." Fiea~n em vigor as disposiqdes solre legalisa@o 
de docurnentos passador no estrangeiro ou nas provincias 
ultramarinas. 

DOS NOTARIOS INTERINOS E SUBSTITUTOS, 
DOS AJUDANTES E AMANUENSES 

Art. 86.' - 0 s  nolarios podergo ter ajudnntes e outros 
amanuenses por elles retribuidos. 

$ 1." 56 poderii ser nomeado ajudante quem satisfizer 
Bs condiqdes exigidas aos notarios pelo artigo 7." e seus cinm 
primeiros numeros. 

Q 2." 0 s  ajudantes serito nomeados pel0 governo sobre 
proposta do notario, devendo prestar juramento perante os 
presidentes das respectivas rela~des. 

4 3 . O  0 s  ouths  amanuenscs seri%o nomeados pelo no- 
tario. 

Q 4." 0 s  ajudantes poderio ser suspensos ou demittidos 
pelo governo, sob proposta do respective notario, 

- 

8 5.O A suspenstio e de~aissislo do ajudante set50 pilbfi- 
cadas no Diario do Goverwo. 

Art. 87." - 0 aj udarlle exerce, as Euncqh de qotttrio: 
i." Ra ausehcia e nus iihpkdirrienta tirhP;b"ari6s do 

noiario effectiro; 
2: No cmo de suspensiio d'este. 
$ I." 0 ajudante n5o exert-ra as furicc;iies de abtario, 

quando houver tido participaq60 nos f a c b ,  que determina- 
ram a suspensiYo do notario eftectiro. 

3 2." Q ~ u n d o  o ajudante exercer as funcgdes de nota- 
rio, na hypothese do n." 2.' d'este artigo, reeelre13 todos os 
emolumentos e satisfar5 todas as despezas do cartorio. 

8 3." No impeditnent,~ on falta sihnltanoa do notarin e 
seu ajudante, servicb o cargo outro notario da eomarca no- 
meado pel0 presidente da relaqiio na skie d'esta e pel0 juiz 
de direito nas outras comarcas. 

5 4.O Havendo mais de um ajudante substitnira o notario 
o que f6r mais antigo no cartorio. Preferir% po&m, o we %Y 
badlare1 for~nado ern direito mi tiver o cutao do KotaPiado. 

Art. 88."-0 notario, permanentemente impossibilitado 
de esercer suas f m c 6 w ,  sera substituido, a rquetirnent,~ 
seu, ou do minisbrio publico; precedendo exme'  niedfm; e 
coilsnlta do cmselho superior 'do notariado. 

I." Podem requerer segtindb exame os funceionarios 
mer~cionados n'este artigo. 

$ 2.' 0 governo p6de nomear subst.ituto do notario 
qualquer outro notario, que o requeim. 

§ 3." A n o r n e a ~ b  do substituto sera feita d'entre os 
habilitados em eoncurso nos tmrnos d'este deer&, 9e o nfio 
fbr em conformidade do paragraph0 anbcedente. 

$ 4." As vacaturas dos logares de notarios substituidos 
serio preenchidas pelos substitutos nomeados nos termos $os 
paragraphos anteriores. 

$5." 0 s  substituidos &mrBo corn o di~eit6 a haoer do9 
substitutos metade dm emolumentos. 

Art. 89." - 0s  impedimentos e substiiiiii;des itos note 
dos nas s&des das relaq6es judiciaes devern - set participados 
am respedivos presidentes por aquelics ou por quem os deva 
substit.uir; e nas outras cornarcas aos juizes de direito peias 
rnesmas pessons. 

5 unico. 0 s  presidentes dw relacks e os juizes de  di- 
reito communicar5io ao mlnisterio da justipa esses impedi- 
mentos ou sub.bstituipGes, 



DO CONSELHO SUPERIOR DO NOTARIADO 

Art. 90.0-Haverii em Lisboa um conselho superior do 
notariado, ao qua1 compete: 

1 . O  Dar parecer fundamcntado sobrc todos os projectos 
de decretos e regulamentos, que respeitem aos serviqos do 
notariado; 

2.O Propor ao governo quaeqner  reformas nos mesmos 
serriqos; 

3.' Impor, nos termos d'este decreto, penas disciplina- 
res aos notarios, corn recurso para o ministro da justiqa; 

4.O Desempenhar todas as attribuiq6es; que lhe-forem 
expressamente designadas, e emittir parecer en1 todos os as- 
sumptos referentes aos servigos do notariado sobre que f6r 
consultado pelo govemo. 

Art. 91.O-0 conselho superior do notariado sera com- 
post0 : 

I." De um presideite nato, que serA o presidente da 
relaqgo de Lisboa, ou queln suas vezes fizer; 

2." De dois juizes da relagio de Lisboa ou das varas 
civeis ou distrietos criminaes da mesrna eidade, norneados 
pelo governo no mez de janeiro de cada anno; 

3." De dois notarios de  Lisboa eleitos no mesmo mez, 
pelos notarios da comarca, em assembleia para este fim con- 
wcada pelo presidente. 

$ I.' Este conselho funccionarit na secretaria dos nego- 
cios da justiqa, semindo d e  secretario o notario mais novo, 
corn assistencia do procurador regio, ou quem suas vezes 
fizer. 

8 2." No mesnio decreto em que se nomearem os vogaes 
effectivos, seriio nomeados outros tantos substitutos, e na 
mesma assembleia, em que forem eleitos os representantes 
dos notarios: seriio eleitos os re~pectivos supplentes. 

Art. 92." - 0 s  processes diseiplinares sera0 instaora- 
dos em virtude de relatorio de  'correic$io ou de queixa do 
ministerio publico ou de qnalquer interessado. A queixa s e r j  
aprcsentada directamente ao conselho superior do notariado, 
ao presidente da relaqBo ou ao juiz  de direito da comarca 
oade o notario exercer suas funoqdes, e estes a eaviariio corn 
seu parecer ao referida conselho, 

$ 1.' Se o conselho, ouvido o procnrador regio, enten- 
der, que ha n~otivo para proseguimento do processo, serd o 
notario arguido intin~ado, por via do respective juiz de di- 
reito, para responder no praso qne se Ihe designar. 

3 2.' Apresentada a resposta, ou terminado o praso para 
o seu ofl'erccimento: poderit o conselho orden:tr qaalqucr syn- 
dieancia, commissionando nm not.arin para esse fim. Entregi~e 
o relatorio d'essa inspecc50, e ouvido eohre elle o procurador 
regio, o conselho decidira 5 pluralidade de votos. 

5 3.' L)'esta decisgo poderi o proeurador regio ou o 
notario cunden~nado interpor recurso, no praso d e  dez 
dias, para o ministro da justiqa, que decidirii em ultima 
instancia, precedendo parecer da procuradoria geral da corba 
e fazenda. 

Art. 93.' - 0 ministro da justiga ordenarit. sobre pare- 
cer fundamerltado do conselho superior do notari~ado, as sue- 
pensiies. transferencias nu derniss6es, qne forhrn consequencia 
necessaria de  qualquer deeisao judicial ou disciplinar, quando 
n'cssa decisao n l o  sejam ordenadas expressamente. 

DISPOSI@ES T R A  NSITORIAS 

Art. 94." - Ficam exereendo as funcq6es notariaes: 
a) 0 s  tabeliiiies nomeados at6 a data da publica~iio do 

decreto de 23 de dexemhro 'de 1899; 
6) 0 s  escrivlee de direito, dos julgados muliicipaes e 

clos districtos cle pw, que, depuis d'essc decreto, contin~~aram 
exercendn e ainda act,ualmente exarcem cumulativanlente as 
funcq6es da escrivania e do notariado; 

c) 0 s  escriv8es qae, pela presente reformn, pasam a 
exercer as funcq6es notariaes conjt~nctarneute 5s da escrivania; 

ti) 0 s  escri~iies que, tendo passado a exercer as func- 
qiies de notario eftectivo por virtude do decreto citado, Go, 
em consequencia da presente reforma, collocados nos ofieios, 
que se restabelecern, de  escrivies d e  direito; 

c) Os notarins bachareis formados em direito, que foram 
nomeados, nos termos do decreto de 23 de dexemhro de 1899, 
e yue se sujeitarem as prescripq6es d'esta reforma; 

f )  0 s  notarios que forem nomeados segundo o regimen 
estabelecido pel0 presente decreto, 





Art. 1 0 5 . O  - SBo dispensados de caui;%o todos os furlc- 
cionarios, que antes da  publica~Bo do decreto de 23 de de- 
zerdhro de 1899, exerciani o tnl)elliondto, corljunctamente 5 
escrivania ou independentemente d'ella, quer como proprie- 
tarios, quer como substitutes. 

5 unico. 0 s  notarios, bachareis formados em direito, 
nomeados nos termos do decreto de 23 de  dezembro de 1899, 
e:que ainda nRo tenham predado caupiio, deveriio prestnl-a, 
qhapdo delinitiv:irrlente nomeados nos termos d'este decreto, 
e no praso de  trinta dias a contar da publicac50 official da 
sua nomeapb  definitiva, sob pena de  destituipgo. 

Art. 106.O - Quando ragar algom logar de notario e 
n5o deva ser preenchida a vacatura, os livros e documentos 
do respeetivo cartorio seriio entreg~ses a urn notario da skde 
do logar. 

6 1.' Na hypothese de nfio ficar ahi existindo logar 
algum de notario, ser lo entregues os livros a u1n rlotario da  
skde da comarca. 

5 2.O Prefer irk,  para o effeito de receber livros e do- 
cumentos nos terrnos d'este artigo, os noiarios, cujos carto- 
rios, depois da vigencia d'este decreto, hajasn recebido livros 
e docomentos de  menor nlsmero de  car tor io~ extinetos. 

3.' Entre os r~ot,arios, cujos cartorios tivererrl rece- 
bido livros e documentos de e ~ u a l  nu~nero  de  cartorio.: ex- 
tinctos, preferirgo os mais antigos; entre os nomeados na  
mesma data, os que estiverern exercendo ha mais tempo as 
suas funcqGes na  comarca; entre os que tiverem egual tempo 
de serviqo, os mais velhos. 

5 4.0 Quando vagarem dois ou  mais cartorios ao mesmo 
tempo e ficarnm exist,indo rlois 011 mnis logarcs, terfio succes-. 
sivamente o direito de escolhn os notarios -a qucm elles de- 
veriam successivamente pertencer nos termos dos paragraphos 
anteriores. 

Art. 107.' - Emquanto niio fhr publicada a tabella 
dos emolumentos dos notarios, percebergo estes os que es- 
tiio estahelecidos na tabella vigente para os actos dos ta- 
bellices. 

Art. 108.' - 0 Borerno expedirj as provide~ieias que 
forem indi~pensnveir: para a cornpleta execuc;go d'este decreto. 

Art. 109." - E' declarado sern effeito o decreto de 23 
de dezeinbro de 1899. e iica revogacla toda a legislaygo em 
contrario. 

0 presidente do conselho de lninistros e os demais mi- 

nistros r secrctarios d'cstado, assim o tenllasn entendido c 
faqam executar. P a ~ o ,  em 14 de setembro de 1900. = REI. = 
Ernesto Kodolpho Hir~Ize Biheiro - Arth~~r  Aihert~ de 
Cunnpos I30nriq~~cs-Anselmo dc Bssis c A ntkade - L a i ~  
Awgu,sdo Piwzentel Pinto - Alztowio Tekeira de Sousa - 
Joao iYlarcellino Arroyo- Josd Gonpalvtw Pereira dos 
San €08. 
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PARTE PRIMEIRA 

O R G b N l S A C 8 9  D O S  S E R Y l C O S  D O  N O T A R I A D O  

CAPITULO I 

Ficou auctorisado a reformar o tabellionato pelo artigo 
22." do decreto n." 3." de 29 de,marc;o de 1890. 

Keformou-o por decreto de 23 de dezernbro de 1899, 
e deu-lhe nova o~ganisaq80 pelo decreto de 14 de setembro 
de 1900, quo antecede. 

E expede as providencias, que forem indispensaveis, 
para a completa execu$io d'este decreto (reforma dos servi- 
qos do notariado) - art. 108.0 

D'A SUPERINTENDENCIA DOS SERVI(;OS 

0 ministro da justiqa, como chefo dos serviqos judi- 
ciaes, 6 c~ue referenda o despacho dn nomeac;Ro do notari~ 
Tart. I 1." 

Fica-lhe este subordinado -art. 6 . O  



PBde prorogar o praso para a. sun pdsse, havendo mo- 
tivo justificado -art. 21.' 6 unico. 

Auctorisa, ouvido o conselho superior do notariado, a 
exercer a advocacia OLT procuradoria corn as funcqdes nota- 
riaes - art. 4.' 5 2.' 

Nomeia o ajudante, suspende e demitte-o, sob proposta 
do notario - art, 86.' $$ 2," e 4." 

Nomeia o substituto e interino - artt. I.', 19." 5 2.O, 
46.O) 67.' e 88.' 2.' 

Suspende, transfere e denlitte o notario, sob parecer do 
conselho superior do notariado, como consequencia de deci- 
s5o judicial OLI disciplinar, qnando na mesma decisgo n5o se 
ordene expressamente - artt. 55.' a 60.', 65.' e 93.'* 

Ordena a suspensiio do notario, quando condemnado, 
por duas vezes, em multa, por contravenc20 pratieada no 
exercicio de suas funcqoes, quando a reincidencia se dB den- 
tro de seis mezes da primeira condernnaqBo, ouvido por6m 
o conselho superior do notariado - arlt. 59.' $ unico e 93.O 

Destitue-o e demitte; mas, fundando-se a dernissgo em 
condemnaqiio definitiva, por duas vezes, por crimes, na pena 
de suspensBo, ou em suspensgo por tres vezes, em virtude de 
qualyuer condern~lac;go, Q preaiso qne haja o intervallo de 
oito annos, entre uma e ontra condemnaqdo, e ouvido sem- 
pre o conselho superior do notariado- artt. 55.' § 1.*,'57.' 
e seu 5 I.' e 93.' 

Kecebe comrnunicaq5o dos impedirnentos, sufrstituipties e 
vacaturas dos logares de notarios-artt. 19.O 5 2.' e 89.' 5 unico. 

Recebe communica~50 das decis6es j udiciaes, seu tran- 
silo em julgado, ou recursos, em causas civeis OLI crimes, io- 
cluindo despachos de pronuncia, attinentes aos notarios, ou 
sobre a validade, nullidade ou falsidade d'actos, em que te- 
nham intcrvindo-- artt. 66." c seus $6 1.' e 2.' 

Concede aos notarios as licenqas superiores a 15 dias, 
em cada anno, e cassa-lh'as, em caso urgente - art. 40." e 
seus $5 1.' e 2.' 

Conhece, ouvido o parecer do procurador geral da cor& 
e fazenda, dos recursos interpostos do conselho superior do 
notariado, que respeitem a penas disciplinares impostas pelo 
mesmo conselhn-art. 9 0 . O  n." 3.' e 92.' 5 3 . O  

Romeia os dois primeiros vogaes e suhstitutos rlo con- 
selho superior do notariado- art. 91.' n.' 2." e § 2." 

Non~eia o presidente e vogaes do jury para o curlcurso 
de notarios-art. 16,' e seu 9 unico. 

Na sua secretaria se organisam os pontos para este con- 
curso e se arnhiva o r~spectiro proeesso---art. 15." seus 
$8 I.' e 2.' 

Corls~llta o conselho superior do notariado sobre oe 
assumptos referentes ao notariado, em gcral-art. YO? n." 4." 

E nomeia, sem concwso, os primeiros professores do 
curso do notariado, e os demais, por rneio de concurso-- 
art. 8.O 8 5.' 

B 2." 

0 conselho superior do notariado tern sua s6de em Lis- 
boa, e comp6e-se de 

urn presidento (nato) - 0 presidcnte da Relac50 de 
Lisboa; 

quatro vogaes:-dois juizes da dicta RelaqBo ou das 
varas civeis ou distrirtos criminaes de Lisboa, nomeados pelo 
governo em janeiro de cada anno, e 

de dois notarios de Liaboa eleitos, no mesrno mez, pe- 
10s notarios da comarca, em assembteia convoeada para esse 
Am pel0 presid.ente do nlesmo conselho-art,t. 130.' e 91." 

Funcciona na secretaria do Ministerio da Justica corn 
a assistencia do proc.urador regio, servindo de secretario o 
notarjo mais novo, vogal do conselho-art. 9 1 . 9  1.' 

Todos os quatro vogaes them seus respeclivos suhstitu- 
tos, nomeados ou eleitos, conjunctarnente-art. 91." 5 2.' 

Compete-lbe dar parecer fundamentado sobre todos os 
projectos do decretos e regulamentos, que respeitem aos ser- 
v i ~ o s  do notariado, 

propBr ao gorepno quaesquer reformas nos mesmos 
servigos, 

impbr penas disciplinares aos notarios, desempenhar a: 
mais attribuicties, que Ihe forem expressamente ~le~~ignadas, 

oiniliir parecer em todos os aasumptos referontes ao 
notariado, sobre que f6r eonsulltado pelo governo -art. 90." 

Censura ou adverte os notarios por factos improprios 
da dignidade do cargo---art, 64," 

E' oilvido sobre transferencias pedidas pelos notarios- 
art. Is.', suspensdes e imposic,%o da pena de dernissgo e des- 
tituiyilo, em certos casos-artt. 55." I) I.", 67.' § 1." e 59." 

unico, e sohre a substituiqiio dos notarios-art. 88.' pr. 
Tern de dar parecer sobre aFi rsclamaq8en das camara- 



municipaes para que se Eaca qualquer altera~iio do mappa 
definiiivo, a que se refere o art. 2.O § 2.O, e consta do decreto 
de 30 de agosto de 1902 (publicado no cap. 3." d'esta 1." 
parte). 

9 3." 

0 presidente da Relag50 de Lisboa 6 o presidente nato 
do conselho superior do notariado--art,. 91.' r1.O 1.". E todos 

Prestam juramento aos notarios e seus ajudantes- 
artt. 20." n." 1." e 86.' 5 2." 

Communica-se-lhes as vacaturas, impedimentos e subs- 
tituiqiies dos notarios, e communicam-n'o AO Ministerio da 
Justiga-nrkt. 19." 55 I." e 2.", e 89." 5 unico. 

S5o-lhes subordinados imrnediatamente os notarios nas 
skdes das Relaq6es-art. 6." 

Nomeiam outro notario, que substitua o que se impe- 
dir e nlo tenha ajudante, ou estando este tambem impedido, 
yuando nas s6des de Helac50 --art. 87." 5 3." 

Concedem l i cen~a  at6 16 dias, em eada anno, aos no- 
tarios das skdes de Rela~iio, podendo cassar-lh'a em caso ur- 
gente-art. 40." e seus 55 1." e 2.U 

0 anno, para o effeito d'estas licencas, conta-se pelo 
anno judicial, de outtibro a setembro, e n5o pelo anno civil. 

Vid. portarias do hlinisterio da Jus t i~a  de 7 de setem- 
bro de 1868 (Diario do Govcrno, n." 202, do me,mo anno) 
e de 25 d'abril de 1899 (&rio clo Governo, n." 93, do 
mwmo anno). 

8 4.0 

Estjo-lhes subordinados os notarios da respectiva co- 
marca, except0 nas s6des das Relaq6es-art. 6." 

Conferem a posse aos notarios e seus ajudantes, rrrenos 
em Lisboa e Porto, onde lhes C conferida pel0 juiz do respe- 
ctivo rlistricfo criminal - art. 21.O, mcrthpndo n'esse acto e 
transmittindo i Relac;?io a assignatma e signal publico dos 
notarios-art. 20." n." 3." 

Presidem B prestagao da respectiva c a u ~ l o ,  dulgando-a 
idonea, e mandam levantal-a nu cam de ddtuiqaol tiemis- 

d o  ou morte ao notario e ainda d'ella conhecem no caso de 
ser augmentada, refor~ada ou dirninuida, corn audiencia do 
rninisterio pnhlico-artt. 22.'' 28." o 30.O 

Fazem correiqso aos cartorios dos notarios, menos em 
Lisboa e Porl.0, orlde 6 feita pelos juizes dos respectivos dis- 
trictos criminaes-art. 6.' 5 unico. 

Mandam intimar o notario, a requerimento do ministe- 
ria publico ou de qualquer interessado, para deduzir, no 
praso de 30 dias, a sua defeza, no caso de abandon0 do logar 
por rnais de 15 clias, e no caso de acceitar emprego, exercer 
profissko ou asslimir qrralidade incompaiivel corn o notariado 
--art. 55.' 5 1." 

Communicam ao ministerio da justiga todos os despa- 
chos de pronuncia proferidos contra os notarios, todas as de- 
cisties ahsolutorias ou condemnalorias em processo criminal 
ou disciplinnr contra olles, todas as qnc respeitam j. validado, 
nullidade ou falsidade dos aclos em que intervierern e A sua 
resp0as;abilidade civil e interposiggo de recurso ou transit0 
em julgado - art. 6 5 . O  e seus 1.' e 2." 

Communicam-se-lhes as vacat.uras do logar de notario, 
para que as communiquem ao ministerio da justipa-art. 19." 
$5 1: e 2," 

necidem os recursos interpostos dm recusas dos nota- 
rios a exercer suas funcqties -art. 39.O 

Nomeiam nas comarcas que niio sejam s6de de Rela- 
950, quem substitua o notario, que  s e  impedir, eonjuneta- 
mente corn o ajudante-art. 8T.O $ 3." 

Concedem aos notarios, f6ra de Lisboa e Porto, licenca 
at4 15 dias, em cada arlno, yue, ern c&o urgefile, pod err^ 
cassar-lhe-art. 44.'' §§ 1." e 2.'. 0 anno 6 o judicial, de 
ontubro a setembro (Vid. 8 anterior ila fin.). 

E preside ao axame medico para substituip5o do nota- 
rio-artt. 34.' e 88", lei de 11 de, junho de 1861 e portaria 
de  16 de junho de 1894, 

Recorre para o tninistro da justiqa ou: pelo menos, B ou* 
tido, no processo de recurso da decisilo do eonselho superio~ 
do n~tariado, sobre imposip& do penns diseiplinares aos nota- 
tios, dando o seu parecer ante aquelle ministm-+rt 92," 8%" 



CO-USERFADORES DO REGISTO PREDIAL 

O Procurador regio, junto da RelaqQo de Lisboa, func- 
ciona sempre no cor~selho superior do notariado-art. 91.' 
$ I."; forneco a lcgislaqlo aos concorrentes aos logares de 
notario, a fitn de satisfazcrem R prova escripta no concurso- 
artt. 10.' e 15." 5 2." e art. 12." 9 2.' du decreto dc 28 de 
dezembro de 1897, e 6 ouvido pelo conselho superior do nu- 
tariado nos processos disciplinares contra os notarios, podendo 
recorrer da sua decisgo-art. 92.' $8 I.", 2." e 3." 

0 s  procuradores regios communicam ao presidente da 
Relacgo as vacaturas dos logares de notario, nas sQdes das 
Kolaq6es- art. 19.' 9 I." 

Podem recorrer d'aggraro para o Supremo Tribunal de 
Justiqa dos accordgos da Rela~iio, que julguem as recusas dos 
notarios a exercerem as suas funcqcies -art. 39." 3 unico. 

S l o  ouvidos no processo para prostaqiio da cauqgo dos 
notarios-art. 22.'-e sobre sou reforqo ou diminuiqiio, ou 
levantamenlo d'ella, no caso de destituiqlo, dcmissBo, on 
morte do notario-artt. 28." a SO.", reqllerenl a renovagHo ou 
reforgo da cauq5o - art. 28.O 

Keqocrem imposiqtio do sellos e arrolamento dos pa- 
peis e livros do cartorio notarial, quando vago-art. 46." $ 4.' 

Rcqocrcm a intlmaqcio do notario para deduzir, entre 
3 0  dias, a defeza, qlle tiver, yuando abandonar o logar, por 
mais de 15 dias, ou acceitar ernprego, cxcrcer prufissiio ou as- 
sumir qualidade incompativel com o notariado-art. 65." s I." 

Requerem a substitui~iio do notario, que esteja impos- 
sibililado permanentemente de exercer suas funcodes, assie- 
tindo ao respective exame- art. 88.O, lei de I1 de setembm 
do 1861, art. 6." 

Currrmunicam au juiz as vacaturas dos cartorios de no- 
tario, f6ra das sedes dc KclaqBo-art. l9.O § 1." 

S l o  ouvidos nos recursos das rocueas dos notarios a 
exercerem suas funcq6es, podendo recorrer da decislio dos 
juizes de direito-art, 39.' e eeu $ unics, 

Participam 5s auctoridades competentes a falta de cum- 
primento, por parte dos notarios, do preceito consignado no 
art. 100." do regulamento do registo predial do 20 de  janoiro 
de 1898.-Vid. o cit. art. 100." 5 unico c a portaria do 9 de 
dezembro dc 1904. 

CAPITULO 111 

MAPPA DO NUMERO E SCDES DOS LOGARES 

D E  N O T A R I O S  N A S  C O M A R C A S  D O  R E I N 0  E I L H A S  

A D J A C E N T E S ,  F I X A D O S  P E L 0  G O V E R N 0  

Abrar~lcs, 4. 
Na sede da.comarca, 2. 
Constancia, I. 
Sardoal, I. 

Aldeia Gallega do Ribalejo, 3. 
Na sede da comarca, 1. 
Moita, 1. 
Alcochete, I. 

Agueda, 3. 1 1  Alornqucr, 2. 

Na sedo da mmarca, 2. 1 '  N" da coma'ca. 

Albufeira, 1. 
Na scdc da  comarca. Ahr~ada, 1. 

Ra sede da comarca. 

Sever, 1. 

Albergaria-a-Velha, I. 
Na sede da comarca. 

Alcacer do Sal, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Grandola, I. 

Alfandega da FQ, I. 
Na sede da comarca. 

Alij6, I. 
Na sede da comarca. 

Alcobaqa? 4. 
Na sede d a  comarca, 2. 
Pcdcrncira, I. 
S. Martinho do Porto, 1. 

Almeida, I. 
Ka sede da comarca. 

Almodorar, 4. 
Na scdc da comarca, I ,  
Caetro Vorde, 1. 
Ourique, 1. 
Messejana, 1, 



Alvaiazere, 2. 
Na sedc da comarca. 

Arnarantc, 2. 
Na sede da comarca. 

Amares, 2. 
Na sede da comarca, I. 
Terras de Bouro, I. 

Anadia, 4. 
Xa sede da comarca, 2. 
Tvlealhada, 1. 
Olivcira do Bairro, 1. 

Anciiio, I. 
Na sede da comarca. 

Anga do Heroismo, 2. 
Na sede da colnarca. 

Arcos de Valle de Vez, 3. 
Na sede da comarca, 2. 
Soajo, 1. 

Brganil, 4. 
Na sede da comarca, I. 
Goes, I. 
Pampilhosa, I. 
Coja, 1. 

Armamar, I. 
Na sede da comarca. 

Arouca, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Escariz, I. 

Arraiollos, 2, 
Na sede da comarea, 1, 
Virnieiro, 1, 

Aveiro, 3. 
Na sede da cornarca, 2. 
Ilhavo, 1. 

Aviz, I. 
Na sede da comarca. 

BaiGo, 1. 
Na sede da conlarca. 

Barcellos, 3. 
Na sede da comarca. 

Beja; 3. 
Na sede da cornarca, 2. 
Aljustrel, I. 

Benavcntc, 2. 
Na scde da comarca, 1. 
Snlvaterra de Magos, I. 

Roticas, I. 
Na sede da comarca. 

Braga, 4. 
Na sedc da comarca. 

Braganqa, 3. 
Na sede da comarca, 1. 
lzeda, 1. 
Outeiro, 1. 

Cabeceiras de Basto, 2. 
Na scde da comarca, 

2aldas da Rainha, 5. 
Na sede da comarca, 2. 
Obidos, 1. 
Peniche, 1. , 

Bombarral, 1. 

zaminha, I. 
Na sede da comarca, 

Cantanhcde, 2. 
Na seck da comarca. 

Carrazeda de AnciGes, I. 
Ka sede da comarca. 

Cartaxo, 3. 
Na scde da comarea, 2. 
Azambuja, I. 

Castello Branco, 3. 
Na sede da comarca, 2. 
Villa Velha de Kudarn, 1. 

Castello dc Paiva, I. 
Na sede cia comarca. 

Castello de Vide. 2 
Ma sede da curnarca, 1. 
Marvlu, 3 .  

Castro Daire, I. 
Na sedu da comarca. 

Ceia, 2. 
Na sede da comarca. 

Celorico de Basto, 2. 
Na sede da curnarca. 

Celorico da Beira, 1. 
Na sede da cornarca. 

Certii, 5. 
Na sede da comarca, 2. 
Oleiros, I. 
Proenqa-a-Nova. I. 
Villa de Rei, 1. 

Chaves, 3. 
Na sedc da comarca, 2. 

Cintra, 2. 
Na sede da comarca, 

Coimbra, 4. 
Na sede da comaGa. 

Condeixa-a-Nova, 2. 
Na sede da  comarca. 

Corucho, 1. 
Ka  sede da comarca. 

Covilhl. 3. 
Na sede da comarca, 2. 
Belmonte, I. 

Cuba, 3. 
Na scde da comarca, 1. 
Alvitn, 1.  
Vidigueira, I. 

Elvas, 3. 
Na sede da comarca, 2. 
Campo Maior, 1. 

Espozende, 1. 
Na sodc da comarca. 

Estarreja, 3. 
Na sede da comarca. 

Evora, 4. 
Na sede da cornarca, 2. 
Vianna do Alemtejo, 1. 
Alcaqovas, 1. 

Estremoz, 3. 
Na sede da comarca, I. 
Veirus, 1, 
Sousel, 1. 

Fafe, 2. 
Na sede da comarca. 



Feira, 4. 
Na sede da comarcu, 3. 
Espinho, 1. 

Felgueiras, 4. 
Na sede da comarca, 2. 
Lixa, 1. 
Barrosas, 1. 

Ferrcim do Alemtejo, I. 
Na scdc da comarca. 

Figueira.de Cast.' Kodrigo, I. 
Na sede da comarca. 

Figlioira da Foz, 4. 
Ra sede da comarca, 2. 
Maiorca, 1. 
PaiBo (e Lavos), I. 

FigueirB dos Vinhus, 2. 
Na sede da comarca, I. 
Pedrogam Grande, I. 

Fornos de Algodres, 1. 
Na sede da comarca. 

Fronteira, 2. 
Na sede da  comarca, 1. 
Alter do ChBo, 1. 

Funchal, 5. 
Na sede da comarca, 3. 
Camara de Lobos, 1. 
Porto Santo, 1. 

FundZu, 2. 
Na sede da comarca. 

GollegB, 3. 
Na sede da comarca, 1. 
Rarquinha, 1. 
Chamusca, 1, 

Gou~eia ,  2. 
Na scdc da cumarca. 

Giiarda, 3. 
Na sede da comarca, 2. 
Manteigas, 1. 

Guimarles, 4. 
Na sede da comarca, 3. 
Visella, 1. 

Horta, 2. 
Na scdc da comarca. 

ldanha-a-Sova, 2. 
Na sede da cumarca, 1. 
PenamacGr, I. 

Ilha das Flores, 1. 
Na scdo da comarca. 

Ilha Graciosa, 1. 
Na sede da comarca. 

Ilha do Pico, 3. 
Na sede da comarca, 1. 
Lagens, I .  
Magdalena, I. 

[lha de Santa Maria, 1. 
Na sede da comarca. 

llha de S. Jorge, 3. 
Na sede da comarca, 1. 
Calhela, 1. 
Villa Nova do Topo, 1. 

,ages, 3. 
Na sede da cornarcn, 1. 
Aljezur, I. 
Villa do Rispo, 1, 

Lamego, 3. 
Na sede da comarca, 2. 
Tarouca, 1. 

Leiria, 2. 
Na sede da  comarca. 

Lisboa, 15. 
Na sede da comarca, 12. 
Cascacs, 1. 
Luurcs, 1. 
Oeiras, I. 

Loulf5, 2. 
Na sede da cumarca. 

LourinhB, 1. 
Na sodo da  comarca. 

Loud:  2. 
Na sede da comarca, 1. 
Miranda do Corvo, 1. 

Lot~zada, 2. 
Na scdc da cumarca. 

hlapZo, I. 
Na sede da comarca. 

TvIaccdo de Cavalleiros, 1. 
Na sede da comarca. 

Mafra, 2. 
Na sede da coinarca. 

Mangualde, 4. 
Na sede da comarca, 2. 
Nellas, I. 
Penalva do Castcllo, I. 

blarco de C~navezes, 3. 
Na sede da comarca. 

Bleda, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Penedono, 1. 

Melgac;~, I. 
Na sede da comarca. 

Mertola, 1. 
Na sede da comarca. 

Mesiio Frio, I. 
Na sede da comarca. 

Miranda do Douro, 1. 
Na sede da comarca. 

Mirandella, 2. 
Ra sede da comarca, I. 
Turro do I). Chama, I. 

Mogadouro, 1. 
Na sede da comarca. 

Moimeita da Beira, 2. 
Na sede da  comarca, 1. 
Sarnancclhe, I. 

Monchique, 1. 
Na sode da comarca. 

Moncorvo, 2. 
Na sede da cumarca, 1. 
Preixo do Espada-6-Cinta, 1 

Mondim de Baslo, I. 
Na sede da comarca. 

Mon~Bo, 2. 
Na s3do da  comarca. 

Muntalegre, 2. 
Na sede da cojnarca. 



Montemnr-o-Novo, 2. 
Na sede da comarca, I. 
hlora, I. 

Montembr-o-Velho, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Verridc, 1. 

Moura, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Barrancos, I. 

Murqa, 1. 
Na sede da comarca. 

Niza, 2. 
Na sede da comarca, I. 
Gai-igo, I. 

Odemira, 1. 
Na sede da comarca. 

OlhZo, I. 
Na sede da comarca. 

Oliveira de Azemeis, 4. 
Na sede da comarca, 3. 
Macieira de Cambra, I. 

Olivoira do Hospital, I. 
Na sede da comarca. 

oval., 3. 
Na sede da comarca. 

Paqos de Ferrcira, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Freamunde. I. 

Paredes, 2. 
Na sede da comarca. 

Paredes de Coura, 1. 
Na sede da comarca. 

Penacova, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Poiares, I. 

Penafiel, 2. 
Na sede da comarca. 

Penella, 1. 
Na sede da comarca. 

Peso da Kegua, 3. 
Na sede da comarca, 2. 
St.aMaria de Penaguigo, 1 

Pinhel, 1. 
Na sede da cornarca. 

Pombal, 3. 
Na sede da comarca, 2. 
Louriqal, I. 

Ponta Delgada, 5. 
Na sede da comarca, 3. 
Capclla, 1. 
Ginotes, 1. 

Pon ta do Sol, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Calheta, 1. 

Pon te da Barca, 3 .  
Na sede da comarca. 

Por~te de Lima, 3. 
Na sede da comarca, 2. 
S. JuliIu do Freixo, 1. 

Ponte de Sor, 1. 
Na sede da comarca. 

Portalegre, 5. 
Na sede da comarca, 2 
Arruncl~es, I. 
Crato, 1. 
Monforte, 1. 

Portel, 1. 
Na sede da comarca. 

Porto, 13. 
Na sede da comarca, 7. 
Bouqas, 1. 
Gondomar, 1. 
Maia, 1. 
Vallongo, I. 
Villa Nova de Gaia, 1. 
Grij6, I .  

Porto de Moz, 2. 
Na sede da comarca, I. 
Batalha, I. 

Povoa de Lanhoso, 2. 
Na sede da comaroa. 

Povoa de Vamirn, 2. 
Na sede da cornarca. 

PovOac50, 2. 
Na sede da comarca, I. 
Nordeste, 1. 

Redondo, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Alandroal, 1. 

Reguengos de Monsaraz, 2. 
Na sede da comarca, I. 
MourHo, I. 

Resende, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
S. Martinho de Mouros, 1. 

Riboira Grande, I. 
Na sode da comarca. 

Rio'Maior, I. 
Na sede da cornarea. 

Sabugal, 1. 
Na sede da comarca. 

Santa Comba Db, 3. 
Na -sede da comarca, I. 
Carregal do Sal, 1. 
Murtagua, I. 

Santa Cruz, 2. 
Na sede da comarca, I. 
Machico, 1. 

Santarern, 6. 
Na sede da cumarca, 2. 
Almeirim, I. 
Alpinrqa, 1. 
Alcanede, I. 
Pernes, I. 

Santo Thirso, 3. 
Na sede da comarca, 2. 
S. Tiagv do Bougado, 1. 

S. Joiio da Pesqneira, 2. 
Na sede da comarca, 1. 
Trovties, 1. 

S. Pedro do Sul, 2. 
Na sede da curnarca, I. 
Sill, I. 

S. Tiago do Cacem, 3. 
Na sede da comarca, I. 
Cereal, 1. 
Sines, 1. 

S. Vicente, 3. 
Na sede da comarca, 1. 
Porto Moniz, I. 
Sant7Anna, 1. 

Sattam, 2. 
Na sedc da comarca, 1. 
Villa Nova &e Paiva, I. 





P A R T E  S E G U N D A  

DOS NOTARIOS 

S U A  NOMEAGAO, P ~ S S E  E L I V R O S  N O T A R I A E S  

0 notario 6 un1 funccionario publico de nomeaqBo re- 
gia.0 serventia vitalicia, e veilco os emolumentos da respe- 
ctiva tahella, que 6 a de 30 de junho de 1864, 'titulo. ll.", 
capitiilos I.'), 2." e 3.')-art. 1." 

S5.o inamnviveis os notarios, salvo pe requererem a sua 
transferencia, ou esta lhes fhr imposta, como consequencia 
da penn de s11spens8o-artt. 18." e 68." § unico. 

S6 pode ser nomeado notario o qrie tiver sido appro- 
vado. no respective concurso, quo annualmente se abre em 
outnbro na secretaria dos negocios da j u s t i~a  e satisfizer Bs 
demais condi~bes do art. 7." -art. 1 0 . O  

N5.o pode o notario ser nomeado para comarca, onde o 
juiz, o dclegado 011 outro notario, so.ja seu ascci~dentci~ des- I 

ccndente, sogro, genro, irm5.o ou cunhado-art. 17.') 
E' incompativel o logar de notario, em geral, corn OD- 

tro emprcgo p~iblico e con1 as profissties de commerciante, 
advogado e procurador, salvo n'eqtes dois ultirnos casos, 
obtendo licenqa para cumular, ~nav  i! compativel corn o logar 
de professor do curso do notariado--art. 4." e seus $8 I." e 2." 



0 notario da sede de comarca exerce suas funcqdes cm 
toda a 6rea d'ella; or das sedes de concelho na respectira 
area c os d'outros logares s6mente na 5rea da respectiva 
circumscrippiio-art. 5.' 

0 secretario da camara municipal exerce as frincpdes 
de notario, em todos os actos e contractos, el21 qne a rcspc- 
ctiva camars fbr o~itborgartte, niio podendu porhin cxigir 
d'ella emolumentos por este servic;~ - Cod. Adm., art. 109.' 
n!' 4.' e decreto da Reforrna do adariado, art. I." § 10 

Tambem os escriv6es dos juizes de paz, f6ra de Lisboa 
c Porto, exercem funcq6es notariae,~, sGtnente quanto ti appro- 
vaqdo de testamentos cerrados e nos sous respedivos distri- 
ctos -Nov. Reforrna Judiciaria, art. 142.' -Portaria de 30 de 
novembro de 1837- .Revista de  Legislaqgo e Ji~rispruden- 
cia., de Coimhra, vol. 11." pag. 489 - eDircitu)), n." 21 do 
14." anno-Accord80 da Relacgo do Porto de 21 de junho 
de- 158: (pablicado no ~Direito., n." 3 do l6.O anno)- Sen- 
tenqa do juizo de direito da Figueira da F o ~ ,  confjrmada por 
:~w:ord;io da aelaqG.0 chj, Poftn -fpuhlicados na xRevistau cit., 
vol. I?.', a pag. 408 e seguintos)-Codigu Civil, art. 1921.' e 
seguintes, e citado art. 1.' 8 1." do decreto da Reforma do 
notariado. 

Ainda exercem as funcq6es do tabellionato os escri\rBes 
do direito nas.cornarras du ultramar, a quem ride attin,' rtu a 
reforma de 14 de sctembro de 19(K), por ainda niio ter sido 
applieada i s  nossas provincias ultran~aiinas, onde portanto 
subsiste a denominaqiio de tabellido para aquelles filncciona- 
rios-Carta Const., art. 132." e Act. Addie.: art. 16.0-eit. 
art. 1.' 9 2." 

Tarnbcm cxercem t'uncq5es notariaes, no estmngeiro, 
os consilles portuguezes, Codigo Civil, art. 1961.' e seguin- 
tes, e Convenqiio Consular de 25 de ferereiro de 1876, appro- 
vada pnr lei de 19 de abril do mesrno anno-ratilicada polo 
c a r h  de confwm:rr:iio e ratitica~iio de 28 do referido mez e 
anno, art. 10.'-Lei de 20 de norernbro de 1883 -1legula- 
mento dos chancelleres consulares de 5 de setembro de 1886, 
art. 11."---Decreto de 12 de  novembro de IS91 (reorganisa- 
qiiu dos scrviqos consularcs) - - e  tabella dos seus emolmnen- 
tos, approvada por decreto de 17  de marc0 de 1904 - cit. 
art. I." $ 1.' 

Finalmente, em caws espciaes  (para militares oil em- 

p g a d o s  civis do exercito) - os auditores da divisdo respe- 
ctiva, ou; na sua falta, algum official de patente, quanda em 
campanha, fGra do rcinu, ou cemados em praqa fechada, do 
reino, e ainda residindo em terra, cujas cumn~uuicaq6os ostc- 
jam cortadas, n2o havendo na praca ou terra notario -art. 
1944.' e seguintes do Codigo Civil; e no alto mar, a bordo 
dos navios du estado (para militares ou empregados civis em 
serriqo publico), o escriviio do navio, uu qucm o substituir 
--art. 194.8." e segnintes do citado codigo-art. 1." 1.' 
citadus. 

9 2 . O  

0 notariu, antes de entrar-no exercicio de suas fune- 
qijes, deve tomar p&se no praso de 30 dias para o continente 
e de 6 0  para as ilhas adjacentes, a contar da pubIicaqBu do 
despacho no Diario do Govwno, podendo ser prorogado 
polv ministro da justiqa, quando haja motivo justificado- 
art. 21.' 5 unico. 

- A p b s e  B porkm precedida do jurarnento perante o 
presidente da respeetiva relaqgo, que 6 ,  oficialmente commu- 
nicadv ao respectibo jniz de direito da comarea ou district0 
criminal (em Lisboa e Forto), e n'esse acto o notario apre- 
senta, en1 triplicad4 modelo da sua assignalu~a e sigr~al pu- 
b l i c ~ ,  que Q ren~ettido tambein officialmente pelo juiz, que 
conferir a p6sse 5 presidencia da relaqiio-artt. 20.' e 21.", 
conforme as circulares da Relay50 do Porto, n.OS 24.0 e 30.> 
e circular da Relac20 de Lisboa de  8 de setembro de 1890, 
o modelo 6 assim: 

Cott4arca de . . . . . . Dbtricto da Rela* de. . . . . . 
Siglitlk els pdbico s ram, de que w a  o . M O ~ C ~ &  

F, d e .  . , . . . 

0 signat e asdg)mtura supra d do proprio. 

0 Jab de. Direlito 
N w .  



E devc tambem ser previamente prestada a cauqgo pel0 
notario, n qual %aria, quanto ao valor, conforme a comarca, 
em qne tiver de sorvir. c dove ser prcstada perante o respe- 
ctiko jniz de dlreito da comarca ou vara civel. por deposit0 
em dinhelro, hypotbeca oo averbamento de titulos da divida 
publica. du Banco de Purtogal ou da Companhia Geral do 
Credito Predial Portuguez, regulando-so o valor dos titnlos 
pela eotac2o oEcial ao tempo da nomeaqgo, e o da hypo- 
tt~oca pelo valor, qne o predio tiver na  matriz predial. e mais 
'15 do valur da cauyiio, - que se inostre livre e desemba- 
racado, e certificado do registro ji fcitu pruvisuriamentc & 
rnesma cauq5o - artt. 22.' a 2L0 - e deoreto de 3 de maio 
de 1900. 

Esta cauqiiu rcspondc pclas multas impostas ao notario, 
pelas perdae e damnos, que causarem, e contribniqdes, titdo 
relativamente i sua qualidade de notario - artt. 25.", 48.", 
49.O, 51.' a -53." e 67." 

E pude scr renovada, reforqada on diminuida, e levan- 
tada, nos casos a) de ser collocadu o notilrio em logar, a 
que eorresponda rnaior cauciio, da que havia anteriormente 
prestndo, nu do ser absorvida nu diniinuida por pagamentos 
a que eqtik esse sajeita- b) do pasPar a logar de inenor cau- 
qBo-e c) de morte, destituido ou demirs6o, e ainda de slibs- 
t1tniq5o do nolario- artt. 27.O a 3L0, 55.' fj I.", 557.", 34.", 
67." e 88.'-(Vld. o art. 3." da lei de 17 de feverciro de 1876). 

0 notario 6 obrigado a ter 0s nove lirros indicados,no 
ar€.'44.", devidamente abcrtos, encerradoe, corn numoraq5u 
seguida de folhas e robricados, nos termos do respectivo Cj I.', 
e encadernados em pergaminho ou como melhor Ihe parecer 
-(Ordenaqgo do Reino,. liv. I.', tit. 78.' fj 2.", ainda em vi- 
gor, colno opinou o Supremo Tribunal de Jnstipa, em accordgo 
de 6 de abril de 1897, publicado no eCorreio dos Tribunaes? 
de 22 do nuverrlbro de 1898. e Relatorio do decreto de 14 de 
setembro de 1900, alinea l l . a ,  ibi.: .Conservou o governu o 
sgstema dos lirros de  notas.), convindo ter um outro livro 
auxiliar das buscas, contendo o indice dos aetos e contractos 
entre vivos e dos testamentos publicos, pela ordern chrono- 
logica, separadamente: 

0s indicados nove livros e documentos, que llles res- 

peitam, devern exislir e conservar-so, permancntcmentc, nu 
cartorio, a n5o ser que algum d'elles tenha de ser d'ali trans- 
portadu pelo notario para practica d'acto notarial ou ern caso 
de forqa maior-artt. 35." I.", 45.' e 48." n.' I." 

0 s  livros de notas, d e  termos d'abertura de signaes, dc 
registos dos notarios e do registro de protestos de letras, pa- 
gam de sellu, previarr~ente, por mein CIA verba, cem reis de 
cada meia folha de duas laudae, c o scu formatu n%u pode 
exceder a 30 centimetros d'altura por 20 dictos de  largura, 
n5o podcndo ontrosim ter cada lauda mais de 25 linhas - 
Tabella do sello de 1902, art. 107.', e art. 113." do regola- 
rnento respectivo de 9 d'agosto do mesmo nnno. 

0 numero de folhas Q arbitrario-Kelalorio que precede 
o decrctu do 1 4  de setembro de 1900, alinea 1 L a  ibi.--.Con- 
servou o governo.. . . . P 

Corn relaq5o ao livro de registos, a que allude o eitado 
art. ha.", n o  seu n.' B.', ha  a ponderar, q u e  nem todo e qual- 
quor actu p6dc ubter rcgisto n'esse I~vro, o que n l o  daria 
authenticidade alguma ao actu. 

Devem ser registados, por disposiqiio da Lei, os irrstru- 
mentos, lavrados f h a ,  das notas, que contiverem acto, para 
que a lei estabeleqa ou admjtta, prova por documento au- 
t h e n t i c ~  extra-otTicia1, com excepq5o d'escripturas e tesiamen- 
tos, ou por documento particular, e as procuraq6cs, a quc se 
refere o art. 1931." do Cod~go Civil; podem ser regietadas, a 
requerimentu da parte, as procura$es, substabelecimentos e 
revogaqGes. E nenhum outro documento pode obter esse re- 
gisto, a men v&. 

Sirva d'exemplo de registo obrigatorio por lei a pro- 
posta de concordah e a acceitapiio d'esta pelos crhdores, con- 
juncta ou separadamente-art. 288.' do Codlgo do Process0 
Commercial, e d'exemplo de registo voluntario, a requeri- 
mento do interessado, uma procuragiio. 

Veja-se o art. 2423.' 5 3.' do Codigo Civil, a lei de 12 
d'abril de 1877, e o relatorio, que precede o docreto de 14 
de setembro de 1900 (Reforma do notariado), na sua alinea 
lo,=, ibi.--el'ornou a ser obrigatorio ..... 

As formalidades d'estos wgistos constam dos §# 2 . 9  
3." do citado art. 44.' 



CAPITULO I1 

DOS D l R E l T O S  E O B R I G A S ~ E S  DOS N O T A R I O S  

0s  nutarios t6m direito ao logar vitaliciamente e outro- 
sim aus errlolumentos da respectiva tabella-art. I." 

Mao podem ser transferidos, serlHo a sell pedido, salvo 
o caso de imposiciio da pena de transferencia --artt. Is.", 
32.", 58." 8 unico e 93." 

Nem perdem o logar, nem podem ser destituidos, sem 
serem ouvidos-art. 56." I.' 

Nem suspensos ou demittidos, senao nos termos dos 
artt. 57." a 60." 

TQm o direito de ser intimados para responder no re- 
curso de sua recusa a exercer as suas funeq6es, o recorrer 
da decisgo do jniz de direito-art. 39." 

T6m direito a licenqa, em cada anno judicial, por 15 
dias, concedida pelo juiz de direito on presidente dtt Rela- 
$0, como no caso couber, e pelo governo, sendo de maiw 
praso-art. 40." e seus 05 1.' e 2.O 

Tem o direito d'autrrar os qtre pcrt~~rbarem a urdern no 
seu carturio, uo n'uutro logar, cm qne esteja o notariu a 
exercer as suas funccGes, e requisitando a intervenoiio da 
auctoridade policial, para epse fim, sendo preciso, e at6 pren- 
dendo os delinquentes, dando de tudo immediata communi- 
c a ~ 5 o  ao respectivo juiz-art. 35." 5 2." 

Pndam practicar grat,t~iBmente quaesquer actos dn set1 
ministerio, salvo o direito da Fazendn National, quanto i 
contrihuiqko industrial - art. 41.", e artt. 31." n.' 1." e 84.' 
do Regularncntu da contribniqfio industrial de I6 do jultro 
de 1896. 

Quando o notario f6r servir o cargo, pdde exigir confe- 
rencia do inrentario do cartorio, mencionando as faltas, que 
houver, e o mesmo fard, quando receber lirros e documen- 
tos de cartorio extincto-art. 46." e seu 5 2.' 

TBm o direito de substituir-se, caso se impossibilitem 
permanentcrnonte, e de requerer segundo exame, fieando corn 
direito a n~etade dus emolnrnentos, salvo uutru accbrdo cum 
o substituto-artt. 34." e 88." e sen 0 I.' 

T8n1 direito a levantar a sua cauc;go rlos casos de des- 
titui@o, dernisg~.  e substituiq5~- artt. 30," ,I.", 55." 6 I.", 

57.", 34.O, 47.", 67.O e 88."; e de pedir a respectiva reducqgo, 
quando passarom para logar, a que corresponds cauqBo menor 
5 que prestaram-art. 29." 

T6m direito a recusar-se a practiear os actos do seu 
rniriistcrio, nos dias nlo sanntificados, antes das 10 horas da 
manh5 ou depois das -5 da tarde, e nos dias sanctificados, 
salvo tratando-se de Eestamentos-art. 37.' e seu § unico. 

T6m direito a executar, com urn certificado, os seus 
t.?molumentos e demais quantias, que gerarn receber dos in- 
teressados em actos, em que prestassem o seu nrinistcrio - 
art. 43.O 

T6m dircitu a prupar os seus ajudantcs, e a sua sus- 
pons50 u11 demissxu, e a nomear e dcmittir us seus amanuen- 
ses --art. 88.' $9 2." a 4.", corn regresso contra aquelles, no 
csso do art. 53." 

Correspondeni-se officialmente com os outros notarios- 
POI taria de 7 abril de 1!400. 

SBo isentos do serviqo de jurados-art. 33.' 
E, a meu v6r, t6m $nda o direito a uso e porte d'ar- 

mas, nos termos da Ordena~iiu do Keinu, livru I, tit. 57." pr., 
visto tractar-se da urganisaqiio e rcgimentu dus Tabelliges de 
notas, hujc, Notarios, e n5o -11aver lei, que o derogue. Vid. 
art. 253." 5 1." do Codigo Penal e. a .Revista de Legislaqao 
e Jurisprndenciaa, de Coimbra, n." 1063.", pag. 364. 

0 s  notarios t6m obrigaqlu: 
r ~ )  de ter c cnnservar us livros e documentus do sell 

cartorio, permanentemente-artt. 44.", 45." e 48." n.' 1.'. 
h) de residir e ter os sens cartorios nas sadcs dos seus 

respectivos logares-art. 35.' 
c) de prestar a sua intervenqgo em todos os actos le- 

gaes, da bua cornpetencia, para qne seja ~equisitada, devendo 
recusal-a nos termos da lei-art. 36.O 

d) de ter o seu cartorio aberto ao publico, todos os dias 
niiu sanctificados, das 10 hums da manh5 5s 4 da tarde. - 

e) de exercer suas funcqGos: ainda nos dias sanctifica- 
dos, e f6ra d'aquellas horas, quando se tracte de testar - 
art. 37.' 5 unicu. 

f l  de dar aos interessados declaraqBo motivada, quando 
tecusem prestar suas fuwq15es --art, 38.' 

$1 de n8o ce  ausentarem do lqw, 8em lioenqa--art, $OIP 



IiJ de declarar nos documentos, que lavrarem, ou; em 
que intervierern, a importancia, por extenso, dos emolumen- 
tos recebidos corn especificaciio dos actos, a que respeitem- 
art. 42.", embora n.?o os recebam, para se liscalisar o impostn 
&a contribuipiio industrial, cujo pagamento se comprova pela 
a t f i x a ~ b  das respectivas estampilhas de contribai~go indus- 
trial. no acto, conforme a lei de 31 de marqo de 1896, art. 
6,". e respectivo regulamento de 16 de jull~o de 1896, artt. 31." 
I!." 1 . O  #§ 1.' e 2." e 32." 

i j  de cessar as suas func~des desde o dia immediato 
aquelle, em que chegar a localidade, onde tiverem o cartorio, o 
Diar io do Govovno, que publique a sua destitui~lio, dernis- 
sgo, suspensLo ou transferencia, e desde o dia in~mediato 
Bq~~elle, em que lhes f6r intimado qiialquer despacllo de pro- 
n~incia-art. 47.' 

j) de assigriar os actos lavndos nos seus livros de no- 
tas antes de sellados, e inutilisar os respectivos sellos, bem 
como os industriaes e de recibo de emolumentos, seguida- 

'mentc, devendo dos primeiros fazer no contexto expressa 
mcn~fio-Reg~~lamento do imposto de scllo de 9 d'agosto de 
1902, artt. 13." e 14." alineas a) e i) - e Regulamento da 
contrituiqgo industrial de 16 de jr~lho de 1896, art. 32.' $ 2." 

Ic) de sellar os actos ou documentos, conforme deter- 
minani as tabellas do imposto de sello de 24 de maio de 190'2 
e respectivo regulamento de 9 de agosto do mesmo anno. 

I )  de elucidar as partes sobre a causa e effeitos juridi- 
cos do acto, sobre o objecto e pessoas a que respeita ou a 
favor de quem 6 pract,icado, e sobre o que fica escripto e sua 
significaciio-art. 48.' n." t3." 

HZ) de responder civil e solidariamente coin seus aju- 
dantes-art. 53." 

CAPITULO III 

D A  P E R D A  b0 LOGAR, ~ E M I S S A O ,  SUSPENSAO, 
M U L T A S  E M A l S  P E N A L I D A D E S .  

E D A  RESPONSABILIDAOE CIVIL, C R I M I N A L  
E D l S C l P L I N A R  DOS N O T A R I O S  

(1 nobrio perde o logar, e fica destituido, em qualquer 
dos casos enunciados no art, 55.", salvo justificando-se, na 
hypothese dos atoS 2.' e 4+" 

P6de por6m ser novamente nomeado, se A data da no- 
m e a ~ i o  satisf7er a todos os preceitos legaee-artt. 7.' e 56.O 

E' de~nittido nos casos do art. Si.", e em qualquer 
d'ellea, n8o p6de ser mais norneado --pit. art. 57." 5 2." 

Serd .suspense e seguidan~ente transfcrido o notario, 
que incorrer em qualquer condemnaqiio ou falta das enume- 
radas no art. 58." 

0 4.O 

Serii apenas suspenso, nos casos dos artt. 59.' e 60.' 

Soffrerri a pena de multa pwuniaria, nos casos dos artt. 
61." e 62.": cobrando-se nos termos dos artt. 62." e 63.' 

Incorrem na pena dc censura ou advertencin, no caso 
do art. 64." 

0 7." 

A responsabilidade civil dos notarios dk-se nos casos 
dos artt. 48." e 49.0, e consiste na indelnnisa~iio dc perdas 
e damnos, arbitrada pelos tribunaes-art. 51." 

A sua responsabilidade criminal di-se nos termos da 
lei geral, e consiste no cumprimento da pena, no pagamento 
das cnslas do process0 e expiacso, e na obrigaq80 dc indcm- 
nisar o onendido-artt. 27: e 75.O do Codigo Penal. 

A sua responsabilidade disciplinar di-se nos casos dos 
artt. 58.O, 5 9 . O ,  6 l / ,  63." e U4.", e consiste no camprimento 
da pena e pagamento da multa, havendo-a, e custas do pro- 
cesso. 

8.' 

Prescrevc o procedimento disciplinar no praso de 6 
meses a contar do hcto, que lhe d6r origem; e as respecti* 



vas penas 110 memo praso a contar do dia, em que passar 
em julgado a sentenqi condomnaloria art. H 6 . O  

l'rescrere o procedimento criminal e respectiva pena, 
nos. termos da lei gem1 - artt. 125.' e seguintes do Codigo 
Penal. 

Prescreve a responsabilidade civil, quando nio connexa 
corn a criminal, no praso de 3 annos, a contar do facto ou 
da umissrlo, que Ihe deu logar, salvo no caso de tractar-se de 
nullidade em testamento, poi? que o praso de prescrip~go se 
contari e n t k  nos termos do art. 1967.' do Codigo Civil- 
art. 54.' e seu § unico. 

PARTE TERC'EIRA 

DOS ACTOS NOTARIAES 

SEU VALOR, CLASSIFICAG&O E FORMA 

Conforme o 5 3." do art. 2423." do Codigo Civii, toctos 
os actos, eseript~iras ou instrumentos, exarados pelos nota- 
rios Q U  oo~n sua intervmp80, nos casos em que por lei 8 sexi- 
gida, e destinados 6 verifica~b de contractos ou B conserva- 
qBo ou transmissiio de direitoh, siiu docu~nentos autl~enticos 
extra-officiaes, e fazern prova plena, quanto 6 existencia do 
acto, a que se refere~n. excepto no yue possa er~\oiver offensa 
de direiios de terceiro, que n&o fosse parte no mesmo acto, 
e nas declara~6es enunciativas, que n5a sse refram ao obje- 
eto do acio-artt. 2426." e 2427." do codigo citttdo. 

VB-se portanto quai a importancia dos actos notarim, 
que s5o documentos authenticos extw-ofliciaes, e f m ,  em 
geral, prova plena-artt. 1.' e 68.O 

E c o r n  classificar os actos notariaes? 

Clas.silica1-osdmos, quanto B Mrma exteraa, em dois 
grupos: 



1 . O  Actos lavrados nos li\.ros de notas, e 2.' actos exa- 
rados f6ra d'esses livros. 

0 s  actos lavrados nos livros de notas siio de duds espe: 
cies -- actos e corltractos k t r e  vivos, e testamentos publicos 
-art. 44.O n.OS 1 . O  e 2.' e seu 8 2.' (2." alinea). 

.j :t Gom- 0 s  actos e eontractos entre r i ~ o s  Go destinado: 
provar a conservao50, ou tcransmiss50 de direitos, entre pes- 
soas vivas, e os actos camLsa nuwtb destinados & transmiss50 
de direitos para depois &a morte, seja por testamento, seja 
por doaqgo para produzir seus offeitos B morte do doador. 

0 s  primeiros (escripturas) s8o exigiveis, eomo substan- 
ciaes, nos actos, a que allude o Codigo Civil nos seus artt. 
89.O, 62'i.', 875.O, 10!J7.0, 1140.O, 1175.', 1244.O, 1250.', 1434.", 
1459.0, 1634.", 1590." 5 2.O, 1594.O, 1643.", 1646.", 1655." -a 
escriptura ou testamento, no caso dos artt. 119.' n.' I.', 123.0 
e 1755.u-escriptura ou auto publico--artt. 123.", 439.O, 444.0 
# unico, 912.", 1229.O, 1712.', 2013 e 2184.'-- escriptura ou 
termo nos autos-art. 1713." -e escriptdra, q~iando o con- 
t r ac t~  principal a exija-artt. 826.' e 829." 

0s  segundos, s5o exigiveis sempre-artt. 1457.' e 1911.' 
do citado Codigo Civil, al6m dos casos 68 notados (artt. 119.' 
n.' I.", 123.O e li55.O). 

Por o~dra  Mrma ndo podem rerificar, nern provar-se-taes 
actos e contractos-artt. 686.' e 2468." do mesmo codigo. 

0s  actos exarados f6ra dos livros de notas diridem-se 
em tres classes: actos, que devem ser registados nos livros 
notariaes; aetos, que niio carecenr d'estc registro; e reconhe- 
cimentos-art. 44.' n.OS 3." a 7.O e artt. 83." a 88.' 

0s actos exarados f6ra dos Livros de notas e que devem 
ser registados nos livros de notaries, d o  os enunciados nos 
n.OS 3.O a 7.O do art. 44." e nu 8 2.', I." e alineas e in fine. 

0s actos exarados Mra dos livros de not:w, e yue rldo 
carecetn de registo, sdo os reconhecirnentos e as procurapijes, - 
snbstabeleei~rrentos e rerogaoiies, comquanto estes tres actos 
possam ser registadus, a requerirnwtto do interessado - art: 
44." n.' 6." e § 2."3." a1inea)-Kelat. alinea 10.', e ainda as 

copias, certificados e publicas fbrmas, que ~rrio st0 regista- 
veis tambem. 

0 s  reconhecimentos, siio de quatro especies-I.a reeo- 
nbeciment+ autllentico, art. 83.O-2." recorillecimento de assi- 
gnatura feita perante o notado-3." reconhecimento de assi-. 
gnatura niio feita perante o notario, mas por este reconhe- 
cida na presenpa do signatario - 4,.a reconhecimento d'assi- 
gnatura ou signal publico, fGra dos caws especificados, por 
similhanta - art. 84.' e seu $ 1 . O  

Quanto B f6rma dos actos notariaes, tem a ponderar-se: 

Corn respeito aos authenticos 

Que todos devem ser lavrados no cartorio do notario, 
~ d e n d o  sel-o n'outro logar, dentro da Area de sua competen- 
cia: declararidu-se ter ahi sido chamado por qr~alquer das 
partes outhorgantes, sem conter u mesmo acto linl~a? em 
branco, abreriaturas ou algarismos. 

Devem intervir duas testemunhas ou mais, st? a lei exi- 
gir lnaior nurnero, fodas idoneas, isto 6, nas condiqijes do 
art. 1966.0 do Codigo Civil. 

Quando intervcnham interpretes, abonadures ou rug-  
dos para a rogo d'outros assignarem, devem satisfazer Bs mes- 
mas condiqiies, e n5o p6de qualquer pessoa intervir no mes- 
mo ncto corn mnis do quo uma qt~alidade, 5 excepcSo dos 
abonadures, que podem ser tambem testemunbas. 

E, se mais d'um outhorgante n%o souber ou 1v2o poder 
escrever, assignariio tantas pessoas, a seu rogo, quantas forem 
as-ordens de interesse diflerente, que representem. 

Vid. art. 68.' e seus $5 1.' a 3.0 
No restante, se observe o disposto nus artt. 69." a 'is.', 

ad vertindo que o n." 4.' do art.' 69.O liga-se eom -o art. 74.'; 
que a assignatura e signal do notario (n.' 12.0) devem 

precedor os sellos do acto - art. 13.' do Regulamento de 9 
de agosto de 1902; 

que o notario tem de verificar que a eontribuitdo de 
registo por titulo oneroso se acha paga, antes de lavrar-se a 
escriptura ou actn resper*tivo,quando encerre contract0 Bquella 
jujeito - Regukimenlu de eo~iLrihuic;iio de registo de 23 de 
lezembro de 1899, artt. 69.' e 50.'; 



que tem de aar partlclpacao ao escrlvao de lazenda em 
f6rma de mappa, e em duplicado, das escripturas de que te- 
nlia a pagar-se ou jii se tenha pago contribuiciio de registo, 
at4 o dia 15 do mez seguinte-artt. 34." e 35.' do Regula- 
mento de 23 de dezembro de 1899 (sobre contribuip%o de 
registo), averbando-se no livro de -notas e archivando-se o 
duplicado com recibo -art. 39.' do citado regulamento; 

que Ihe enviarg, da mesma forma e para os rnesmcs 
effeitos, at6 15 de cada Inez, uma rela@ em duplicado das 
escripturas d'arrertdamento de predios, que tiverem lavrado 
no mez anterior - art. 55.' do Regulamento (do sello) de 9 
de agosto de 1902. 

Mais, e a$& LO de cada mez, relaqgo dos actos e contra- 
ctos, em quc huu\ere~n iutervido, no rnez anterior, que cons- 
titua, modifique ou distracte divida sujeita a decima de juros 
-art. 7.O do Regulamento de 3 de julho de 1896 (sobre 
decima de juros). 

Tem d'envinr ao distribuidor da comarca, at6 5 de cada 
rnez, uma relaqCio, em f6rma de mappa, authenticado com 
seu Signal publico, das escripturas e testqmentos, qtie I~ot~yer 
lamado no mez aniecedente - Lei do 16 do junhu do 1855, 
art. 3ri.O, e Tabella dos emolumeiltos e salarios judiciaes de 
13 de maiu de 1896, art. 28.O n.O 3.0 

tzinalmente, n5o podem lavrar documento, que prove 
qualquer acto sujeito a registro, com eacepqfio ddtrs testamerr- 
tos, sem n'elle declarar o nurnero de descrippio do respe- 
ctivo yredio na conservatoria, ou se refira a certid5o d'esta, 
que prove niio se achar ainda descripto 7 Iiegulamento do 
registro predial de 20 de janeiro de 1898, art. 100.' e Por- 
taria de 9 de dezembro do 1904. 

dremos uma Para fecharmos este paragrapho, aprerent. 
consideraqb ao est~illo dus que 110s lerem. 

&Panda o n.O 1.O do art. 69." do regalamento que no docu- 
metlto authentic0 extra-official se faca a irrdicaclo do cartorio. 

E: a practica 4 indicar-se pela rua e numero policial da 
casa, onde o aartorio est8: assim tambem o fazemos no nosso 
formulario, para niio innorarmos. 

Comtudo, s9a-nos licito dizer, n5o concordamos com 
essa praclica. 

A indicaqtio do cartorio tem, a nosso vbr, por fim cer- 
tificar que o aeto foi lavrado no cartorio, em obediencia ao 
preceito dos artt. 45.' pr. e 68.' pr., e para isso, niio se ca- 
rece de declarar mais do que-.no meu cartorioy. 

Pcide tambem ter por fim, volvidos annos, saber-se mais 
facilmente onde o acto p6de encontrar-se. 

Ainda por este lado, a indicayko da rua e nurnero de 
nada s e r ~ i r i  no futuru, pela circumstancia de que os carto- 
rios sdo estabelecidos em qualquer casa, que o notario esco- 
lha. Portanto, se ha este fim na lei, indique-se o cartorio pelo 
numero do oftirio (art. 2.' e seu 8 2.O), o que dli maior esta- 
bilidwde nu cartorio; e assim parece dever ser, em face do 
n.O 10.O do citado art. 69.O, onde a especificaqiio da casa s6- 
mente se faz, quando o acto f6r lavrado f6ra do cartorio. 

Mais uma razgc cclhemos do regimen transitorio do 
notariado. 

Como alguns dos escyiviies de direito ainda tarn a fa- 
culdade de larrar actos nolariaes, e comv os seus ofiicios s5o 
~inmerztdos, 6 claro que a indica~iio do numero do cartorio 6 
de muito mais utilidade no futuro do que a casa, onde t6m 
o cartorio, quando queira procurar-se o acto. 

Cogn respeito aos reconhecit)zento.s 

Observem-se as disposiq6es do art. 1322.' do Codigo 
Civil e as dos artt. 83.O a 86.O, notando-se que n%o podem os 
nctarios larral-os em letras, que estejam sujeitas a decima de 
juros, sem que esta so mostre paga na forma da lei -cihdo 
Regulamento de 3 de jull~o de 1896, artt. 3 . O ,  5.'; 7.' § 4.O, 
13." e seguintes, e 20.O n.' 3." 

Observap%o gera 1 

Em todos os actos notariaes, dere sempre attender-se a 
que: - 1.' Ila sello lixo, en1 todos os actor, e proportional 
n'alguns 2.O conta d'emolumentos -3.0 sellos de contribui- 
<lo  industrial, correspondentes a estes emolumentos -- 4." 
sello de recibo d'estes, quando attinjam a 18000 reis--5.O 



sello do livro e custo do papel, e rubricas do juiz 11418 livros 
de notas-6." salario ao distribuidor, quando o act0 se lavre 
n'estes livros, o que conr6m ter presente ao exarar-se o acto 
e respectiva conta. 

CAPITULO I1 

DAS COPIAS E CERTIFICADOS 

O regulamento reconhece na epigraphe do capitulo 2.' 
do titulo 3.O, que tmcta-dos actos notariaes. apenas a exis- 
tencia de copias e certificados, se bem que no seu decurso 
allude tambem a traslados: nertidijes, e publicas f6rmas - 
art. 76.' e seus 88 1." e 2.' 

Consultando-se por6m o respective relatorio, na  sua 
alinea 14.a, e meditando-se na doutrina, que aquelle art. $6.' 
encerra, crbmos que n5o ha antinomia. 

Vej bmos : 
Copia, que 6 um nome generico, p6de ser integral ou 

do theor, e parcial. 
Conthm a 1." todo o theor do documento, d'unde 6 ex- 

trahida, e que exista nos livros do notario, denominando-so 
traslado, quando entregue a qualquer dos outhorgantes e cer- 
tidgo, quando requerida por terceiro. 

Cont6m a 2.", que denominaremos narrativa, conforme 
a praxe do friro, s6 a narraqiio d'um facto, a existencia d'um 
acto notarial ou a traiiscripqiv de parte d'esle (nunca do livro 
de notas-Tabella dos emolumentos dus nolarios, art. 83.' 
n." 17.0). 

Copia, 6 tambem uma publica-fhrma, que diverge das 
certidGes,. por conter a transcripyiio de documento avulso, 
fhra dos llr-ros do notario, que a extralie. 

Tudas eshs copias, sejam irttegraes ou parciaes, e aindd 
as wublicas f6rmas. sgo pas~adas e extrahidas, polo notario, , A 

seu ajudarlte ou amanuense, e por aquelle sobrescriptas, a pe- 
dido verbal do reyuerente ou apresentante, e devem ser en- 

O que devem conter as copias, dizem-n'o os artt. 78.", 
59." e 82." 

A forqa probatoria das copias, traslados ou certidiies, 6 
a mesma-Vid. citado relatorio e alinea 14.") e art. 2498." 
do Codigo Civil, a das publicas f6mas 6 a que rcsulta do 
3 unico do art. 2501." do mesmo codigo. 

Quanto a certificados ha a distinguir duas especies 
d'elles : 

a) certificado de rida. 
b) certificado d'identidade. 
Um e outro pode comprehender-se nos reconhecime'n- 

tos de assignaturas, ou serem isolados. 
No primeiro caso certifica-se a existencia 011 a vida, nu 

a identidade, do signatario, e regula-se pelos preceitos dos 
reconhecimentos, de que jB tracttimos; no segundo caso, 
quando avulsos, certifica-se a existencia ou vida, ou a identi- 
dade de qualquer pessoa, que assignarg o certificado, se sou- 
ber escrever, podendo referir-se a uma photographia, que 
deve collar-se n'uma das folhas do certificado, com a a s i -  
gnatura do notado-art. 80." 

A sua f6rma 6 indicada, quando ntio comprehendidos 
em reconliecimento, no art. 78.' 

A sua forca probatoria Q a do art. 2426." do Codigo 
Civil. 

tregues no praso de oilo dias, ou-em monos, quando se mostre 
urgencia - artt. 72." 3 unico, 76.O, 78." n." I ." e 81.0, salvo 
tractando-se de copias ou certiticados de existencia de testa- 
mentos, que s6 podel11 ser forneeidas, emquanto vivo o festa- 
dor, a este on a seu nrandatnrio esperial-art. 77.' 



P A R T E  Q U A R T A  

D  OS S U B S T I T U T O S ,  N O T A R l O S  I N T E R I N  O S ,  A J U D A N T E S  

E A M A N U E N S E S  D O S  N O T A R l O S  

CAPITULO UNlCO 

Silbstitutos, SBO os notarios qile substitueln aquelles 
que se impossibilitarem permslnentemente de exercer as suas 
funcc6es1 precedendo exame medico e consulta do conselho 
superior do wotariado- artt. 34." e 88." 

Pode* ser nomeado substituto qualquer notario, que o 
requeira-citado art. 88.0 8 2.'; e, de contrario, ser& nomeado 
qualquer dou candidatos ao notariado, qrle tenha approvaqiio 
em concurso - citado art. 88.O § 3.O 

Para dar-se a snbstituiqiio 6 necessario que s6ja reque- 
rida superiormente ao governo pelo rlotario ou pelo ministe- 
rio publico, sendo depois ordenado o referido exame medico, 
perante o respectivo juiz da comarca e representante do mi- 
nisterio publico, e, quando favoravel, ouvido ainda o conselho 
superior do notoriado-citados artt. 34.' e 88.'-Leis. de 11 
de setembro de 1861 e de 17 de fevereiro de 1876- e Por- 
taria de 16 de junho de 1894. 

0 notario tern o direito a reque'rer segundo exame me- 
ciico, e R ~ ~ c e b e r  m6tad~ dos ernollzmentos, quwnda substi* 



tuido - art. 88." $5 1." 5.", se d'outra fGrma 1150 se accor- 
dar com o substjtuto-wt. R 4 . O  in fifis. 

0 substituto gosa de todos os mais direitos e fica sujeito 
a todas as demais obrigacties do substituido, e tem a deno- 
n1jna~5.o generica de notario, devendo a vacatrira do logar 
ser por elle preenchida - artt. 46.O, 52.O, 88." $ 4.0 e 94." 
5 unico. 

$ 2.O 

Interinos, s5o os notaribs nomeados pelo governo para 
exercereln provisoriamente as funcqcies em qualquer cartorio, 
que se ache vago, e n5o esteja jii provido interinamente, na 
fClrma do art. 87.0 5 3." 

T&m os mesmos direitos, obdgaq6es e denominaqiio ge- 
nerica de notario - artt. 4H.", 52.'; 67.' e 94.' # unico. 

Mas si) servern o logar, emquanto outro notario n5o o 
requeira por transferencia e lhe seja concedida, ou qualquer 
dos candidatos habilitados ao notariado n5.o requeira pan 
n'elle ser provido - art. 19." 

Ajudante, 8 o individuo. que o notario, querendo, pro- 
p6e n,?s condiqcies Iegaes, e' se@ nomeado pelo governo, para 
auxiliar em gem1 o notario e substituil-o no caso de sua au- 
sencia, impedimento temporario ou suspensiio, com previa 
comiuunicag50, sem o que n5.o exerce funcqdes notariaes - 
artt. 72.0 8 unico, 83.O, 8(5.", 85." e 89.' 

Deve prestar juramento e tomar pbsse, entregando, 
n'este acto, um inodelo em tripIicado da sua assignatura e 
signal publico, de que pretender usar no exercicib das func- 
c;Ges notariaes, como os notarios -- artt. 86." 5 't.", 20." n . O S  

1." e 3." e 21." 
Vid. § 2." do capit. I." da Parte segunda. 
NBo pode ser suspenso ou demittido, senao pelo go- 

verno, sob proposta do notario, e publicando-se a suspensgo 
ou demisdo no Diario do Govwno- art. 86.O 95 4 . O  e 5.' 

NSo exorce comtndo as funcq6es notariaes, ainda que 
no caso refsrido de suspensijo do notario, se participou no 
facto, que a determinou-art. 87.O § 1." 

Quando as exerqa, no caso de .suspensSo do notario, 
recebe todos os emolumenlos, com a obrigaqlo de satisfazer 
todw as despezas do cartario; quando seja na aaseacia au 

impedimento temporario do notario, recebe apenas metade 
dos emolumentos-artt. 41.' $ unico, 87." 2." e 88." $ 5." 

Quando falte, 011 esteja impedido temporariamente, ou 
suspenso, o notario, havendo mais d'um ajudante, servira o 
mais antigo, salvo scndo o restante bacharel formado em di- 
reito, 011 com o curso de notariado, qne prefere-art. 88.O g 4.O 

No restante, e alein da responsabilidade, imposta no 
art. 53."; o ajudante, quando exerqa as fiincqcies do notariado, 
fica com os mesmos direitos e obriga~des dos notarios-art. 
67.", menos a prestagSo de cauq5o e conferencia d'inventario 
do cartorio-art. 46.' 1.O 

Communica os irnpedimentos do notario e as vacaturas 
do logar, na f6rma dos artt. 19." 5 1 . O  e 8Y.O 

Amani~enses, sgo 0s empregados retribuidos pel0 nota- 
rio, e de sua lkre  escolha, sem mais formalidade alguma, 
q uanto A sua nomeaoiio. 

Nunca exercem funcc6es notariaes, podendo comtudo 
lavrar os actos, que nRo sojam causa mort6, sendo sobres- 
criptos pelos notarios e sob a inteira responsabilidade d'es- 
tes-artt. 72." 5 unico, 83." e 86.' pr. e § 3." 

E n5o podem ser, nem seus filhos, testernunhas nos 
actos ou documentos lavrados no cartorio, em que servirem 
-Codigo Civil, artt. 1966.' n.' 6.O, 2492.9  2495.' n." 5.0 

Disposipdes transitorias 

As disposiqdes transitorias contidas nos artt. 94." a 109." 
do Regulamento, tornaram-se necessarias, porque, tendo o 
governo reorganisado os serviqos do notariado por decreto de 
23 de dezembro de 1899, separando-o das escnvanias, extin- 
guindo alguns officios e prescrevendo as nomeaqties dos no- 
tarios provisorios e por tres annos, tornando-se definitivas a 
esse tempo, por meio de concurso, veio, pelo presente Kegu- 
lamento de 14 de setenlbro de 1900, reformar a organisaqgo 
dos herviqos, em bases novas, mandando proceder a exames, 
readmittindo os antigos escriv6es ao notariado, em delermi- 
nadas candipiies, e declarando sem eff6ito aquella primeira 
re farma. 



!,endo-se o relatorio respectiro e as disposicdes dos 
artl. 94." a 104.O, v6-se como se tractou de pro-videnciar tran- 
sitoriamente entre os ir~teresses adyuiridos de preterit0 e os 
de futuro, cpnforme a nova organisa~iio dada ao notariado. 

No art. 105." dispensou a cau~go aos antigos tabelliges, 
tambem deoomi~rados pela reforma - rtotarios. - art. 94." 
5 nnico. 

No art. 106." providenciou-se para o caso de vagar lo- 
gar, que nio deva ser preenchido. 

No art. 105.' inanda-se regular os emolumentos nota- 
riaes pela tabella de 30 de junho de 1864, emquanto outra 
n5o f6r publicada. 

PARTE QUINTA 

T A B E L L A  D O S  E M O L U I E N T O S  E S A I i l l R l o s  J U D I C I A E S  
"-lrtrada par kcrelo de 30 de Junbo de 18l;rj 

T I T U L O  XI 

DOS TABELLIAES DE NOTAS 

T A B E L L I ~ E S  D E  N D T b S  N A S  C A B E C A b  DE C Q I A R C R  

Esef-iptzcras e nzais actos lan~ados nas aotas 

Art, 81."-Levariio de emolurnentos par cada escriptura: 
1." De abstenqgo u u  renm~cia de heranqa ou legado- 

800 reis. ( 1 )  
2." De acceita~iio de herawa ou de doapgo, feita em 

act0 divewo - 1$000 reis. ( 9 )  
3.' De acceitaqiio de qualquer otltru ou contraclo, 

quando se nlo fizer conjunctament,e corn elles- 1$0lW reis. 
4.' 1)e additamento de alguma condicgu ou clausula, a 

( 1 )  Actualrrlente a absten~Iao ou renuncia de hernnc;a acha-se 
regulada por lei-Codigo Civi l ,  artt 20fi." e st.zuintes, e n8o se rea- 
lisa por escriptu.a. 

(!# Pela mesma raz5o. n8o deva actualmente lavriar.se ja escri- 
ptura d acceitaqlo ac haranqa. 





32." De fianqa em gerd-I$OOO reik. 
33.' De iianca dos exmkres e empregados de respon- 

sabilidade fiscal--2$000 reis. 
34.' De fretamento-2$000 reis. (13) 
3 3 . 9 e  hypotheca de urn prcdio-l$U00 reis. 
I>e cada urn predio mais-250 reis. 
36.' De letra de rise0 maritimo-28000 reis. (14) 
37." De nvmeaqgo de urn praso-1$000 reis. (15) 
De cada praso mais-250 reis. 
§ unico. Da descripqdo das propriedades de cada praso, 

sendo mais de duas: por todas-590 reis. 
38." De 01xiga:d~Zo e forma de paga1ne1~to-l$000 reis. 
39.' L)e outhorga ou consentime~lto dado separadamen- 

te, para qrialquer acto ou contracto--l$OW reis. 
40." De pameria rnaritima de uma s6 embarcaqlo - 

2$000 reis. 
De cada embarcac;iio mais-600 reis. 
4.1." De penhor-800 reis. 
4 2 . O  De perdgo de crime--800 reis. (16) 
43.' De perfilhacrio-1$000 reis. 
44.O De protesto-800 reis. (17) 
4.5." De quita~go-800 reis. 
46." L)e ratifioaqiio de contract0 ou acto anterior -reis 

1$000. 

especiaes. que dispensam esta e>criptura, sem razZo de ser actual- 
mente- Vid. Collee~rio (la Zsyisla~cio sobre exp:pl.opriacdes, de Cardoso 
Paul, pag. 32 e 124: e ilBo ha logar a cor~tribul$Bo de registo, quando 
por escriptura se f a ~ a  a cxpropnaqiio-Regulamento citado (sobrc con- 
tribui~Bo do rogisto) art. 7." 11: 7." 

(13) Vejam-se os arlt. 561:. e seguintes do Codigo Commercial. 
(14) Vejam-se os artt. 626." e scguintc:~ do Cod~go Commercial. 
(15) Esta especie dc escr~ptura deisou de ter logar, 3s vi  dos 

artt. 1697.<1 r: scauintes do Codim C~vil. - - -  -- 

(161 Deve tar-se r:m vista o disposto no art 1P5.* $ 11: do 
Codigo Pond  (Vid. Revista de Legislapcio e Jurispvudancia, de 
Coimbra, n." 1235.0, pag. 296). 

(17) Oa protestos contra pessoa certa eatfio regulados actual- 
meole no art. 390.' do Codigo do Procesx, Civic a escripturn, a que 
se allude, s6 pdde ter logar, quando 1161, haja pessoa certa no protesto, 
nu quando expressamentc a lel faculte o protesto perante nolario, como 
nos casos d9s nrtt. 35&.,, pr, e 986." W unico do Cod~go Civil. 

(18) Esla escriptura n8o pbde j& celebrar-se, pois que a legisla- 
$go antiga s e  referia A reclamapio par erro de facto-Caelho da Rocha, 
B&@ito &vita t o ~ a  i . O ,  $ 177,", quanda actualmente essa rectamaqlo 

48.O De reconlrrecinlertto de foreiro de urn praso-800 
reis ( 1  9) 

De cada praso mais--250 reis. 
$j unico. Da descrippio &as propriedades de cada praso, 

sendo mais de duas, por todas ellas-600 reis. 
4.9: De recusa de doaqBo ou mandato, ou de qualquer 

outrv acto-800 reis. (20) 
50." De re~isto de docnmentos, mandados lancar no li- 

vro respectivo, a requerimento de parte, e por despacl~o do 
juiz, o dobro da razn. (21) 

51." De remissiio ou perdlo de divida ou do outra obri- 
yaqgo-800 reis. 

52." De renuncia de direitos-800 reis. I??) 

53.' De rerogaqiio de auctorisaqiio ou de mandato - 
800 reis. !?31 

54.' De serciddo (constituiqiio)-1$000 reis. 
55.' De soeiedade kcerca de animaes-Is00 reis. 

s 6  p6de fazer-sc no dccurso cln causa, 011 em acqiio especial - Codigo 
do Pro(:css(~ Civil, art. 2:33.* 5 I .'I, e Co111po CIV 11, nrtt. &5i " e scguin- 
tes, 689.U, 693." e seguintes, 

119) Uc\-I: ter-sr: en1 vista o dispost~) no Re,aularncnt~) da nonlri- 
bui@o de registo, art. 3." 

(20) Estns esrript~zras j B  n511 tPm logar, ,prlrque n &~ayRo, nRo 
sendo acceite, nHo p r o d u ~  efieitos - Codigo Civil. artl. 14g2." e 1465.' 
A recusa de ruantlato eat& (rrclvirlcnuiado no C o d i p  Civil, artt. 1Y63.U 
n: 2: e 1:%8.*. e Codioo do Processo Civil, artt. 648:. e seouintes. A 
recusa de q ~ a l q u e r  nutru acto, corno por exenlplo, a perfilhap8o oo 
teqtarnentaria e s t i  tamhem regulada na lei geral - Codigo Civil, artt. 
156.0 e 127.0, e 1890." 

(21) Este n? 50:, subordinado s o  art. 31.0, quc tracts d'cscriptu- 
ras, em orderu alphabetica e keguida, p6de dar logar a julgar-se, que 
allude a mais uma espeeie de escriptura. 

NBo 4 assim; tracta apenas do registo de documentos, que se 
l an~avam no livro respectivo, a requerimento de parte, ou por despa- 
cho do julz. 

Artualrnente s6 se realstam por rlispos1q50 da Ipi ou :I r r q u e ~ i -  
mento da parte, os actos f6ra das notas, a que allude o art. 45." $ Z.", 

alin. - Virl. Parte Za, rapit. 1.0, 5 3.0, e Partc 3.5 caplt. 1 . O  5 2.U, 
alin. bj. 

(BS) Devcm ter-so cm vistn as  rlisposiqfics d o  Direito Civil, que 
declaram n8o poder renunciar-se a certos e determinados direitos - 
artl. 18a.0, XIR:, 1878.", 159.0, 1364.0 2O*2.", 218.5.0! 928.", . i 0 8 . O ,  668.' 
do Codigo Civil. 

(23) A revopqjo  de mandato n8o 6 preaent(:mcnle objccto de 
escriptura, mas sim de dlrcito e 1)rocesso civ11, conforme os artt. 1363.'' 
n.O I.", l364.", 13&5.* c ISHH." do Codtgo Clvil, e artt.  646.',647.'~ 6 649." 
do Codigo do Processo Civll. 



66.' De substituiqgo de fian~a, de Irypotheca ou de pe- 
nhor, em todo ou em parte-11000 reis. 

57.' L)e testamento-2fWOO reis. 
58.' De transac~tio e composiqtio-2$50 reis. 
59.' Dos contractos e actos IV&J especifrcados nos nn- 

meros antecedentes, e que stu de valor determinado: 
At6 500$000 reis-1$000 reis. 
De 500$000 at6 1M$000 reis-1$500 reis. 
De 1:OOO$000 at6 5:000$(XX) reis-2$oCO reis. 
De 5:oOO$OOO at6 10:000$000 reis-3$000 reis. 
rle 10:000$000 at8 20:000$000 reis-4$600 reis. 
20:000$000 reis para cirna-6$000 reis. 
60." De cada um dos actos ndo especificados at6 aqui, 

e que s to de valor indeterminado, a raza. 
E al6m d'isso de  emolumento frxo-11000 reis. 
61." Quando em qualquer escriptura se celebrar mais 

de urn coritracto ou actu, sejam ou ngo accessories urn do 
ot~tro, por cada um, al6m do principal, metade do que lhes 
pertenceria se fosse celebrado separadamente. 

Considera-se para este fim principal, aquelle a que cor- 
responder maior salario. 

62.' De cada um dos actos de que os tabelliSes, dcvam 
dar copia para alguma repartiygo puhlica, metade da raza da 
mesma cdpia. 

8 unico. Dos actos de que d e ~ a m  fazer participa~io 
para alguma repartiqiio publica, nfio levarb emolumento 
algum. 

63." De cada urn dos actos de que devam dar relaygo 
mensal ao distribuidor do it~izo. Dara este-4U reiq. (24) " , .  

Art. 82.O 
1." A ram conta-se a razPo de 20 reis por cada cinco 

regras de quarenta letras cada uma no papel sellado eom- 
mum. Em papel ou pergaminho de dimensiio differente do 
ordi~rario, conta-se h raza, fazendo-se o calculo pelas regras 
e letras na proporqgo da taxa da raza do papel comrnum. 

2.' 0 valor dos actos de que se paga previamente a con- 
tribui~lio de registo B a quantia de que se paga a mesma 
contrihuiyfio. 

3." 0 valor dos actos de que se 1150 paga pr6viamente 
a contribui~50 de registo Q o declarado n'elles, e quando se 

(24) 0 salm-io ao distrrbuidor i! actualmente de 150 reis - Vid. 
Tabella dos ernolumentos e salarios judiciaes, em vigor, art. 28." n." R.@ 

estipula a obrigacfio de pagar prestag6es de valor certo e li- 
quido o valor do acto 6 a somlrla d'essas prestapiies, ngo ex- 
cedendo a sinte annos. Excedendo-os: o valor do a c t ~  6 a 
sommn das prestaq6es de vinte annos s6mente. 

4." 0 valor dos actos cunstitutivos de associaqao 8 a 
importancia do fundo social. 

5." 0 valor dos actos de separaggo de bens entre con- 
juges, tendo precedido sentenqa: e de partilha entre herdei- 
ros ou entre socios, 6 a somma total do monte maior. 

6.' 0 valor dos actos de concordata 8 a somrna total a 
que ficarem reduzidmr 9s cr6ditos pela mesma concordata. 

Para o eftcito da contagem dos erriolumentos compre- 
lie~idern-se na denominaqgo de um predio, niZo s6 rLma parte 
de um predio como tambem diversos predios em gloho, som 
espeeificac;to de cada um d'elles. 

Actos lnornclos ow pvaticados fdra das szolas 

Art. 83.' Le\rariio de emolumentos, en] cada urn acto: 
1." De approvac%o de testamento ou codicillo - 1$~m 

reis. (25) 
2.' De averbamento -160 reis. (26) 
3.' De reco~lhecirnento de cada assignatura-50 reis. 
4." De reconhecimento de assignatura em recibo de pen-. 

sgo de monte-pio, de classes iriactivas, ou em objectos de ca- 
ridade-20 reis. 

5." De procura~So forense-300 reis. 
6.' De procuracgo para lim especial niio envolvendo 

condic6es de um contracto-300 reis. 
7." I)e procura~go geral para administraqiio, oil especial 

para contracto, indicando as base;: d9estc--800 reis. 
8." De substabelecirnento simples e sem reserva - 

100 reis. 
9." De substabelecimento para fim especial-200 reis. 
10.' De substabelecimento para contracto i~idicarido as 

bases d'este-400 reis. 

185) J B  fica dicto que nfo ha actualmente codicillos, na nota 7 
ao art. 81.'# 

(26) Vid. arl. 44." n." Lu, em que se averba no reconhecimento 
o registro, e seu 3.", em que averba nos originaes o seu registro. 



11.' De revogapjo de procurapio ou de substabeleci- 
mento-200 reis. (27) 

12.' Quando as procuraqGes, s~tbstabelecimentos e re- 
vogapGcs. forern feitos por mais de uma pessoa, entendendo-se 
por uma s6 pessoa, marido e mulher, pae e filhos, sob o pa- 
trio poder, e corporapGes, por cada pessoa mais - 100 reis. cia? 

13." no termo de aherfura de signal e respectiva abo- 
naqlo-200 reis. 

14." De instrumento de perdgo, declarapio, confissiio de 
divida, e de qualquer contract0 ou acto, al6m do registo, que 
sera feito por extenso, e pago 6 raza-600 reis. 

15.O De instrumonto de posse em registo-80 rvis. @9) 
16.' De traslados, eertiddes e publicas f6rmas incluindo 

a nunieraqgo e rubrica de folhas, sendo duas ou mais, e a 
confrontapgo dos titulos d'onde s io  extralridos, quando f6r 
necessaria, a raza simples.' ' 

17." De certiddes narrativas (n8o se podendo passar ne- 
nhuma d'estas do livro de notas), e de certidBes e publicas 
fbrmas de docurnentos em lingua estrangeira, ou anteriores 
ao seculo XIX, ipcluirido a nurnerac;8o e rul~rica das foll~as, 
e a confrontap5o do original quando precisa, o dobro da raza. 

18.' De certidBes e publicas fbrnlas extrahidas dos li- 
vros de notas e docurnentos do cartorio da data anterior a 
cincoerita annos, contados d'aquelle em que se est6 para traz, 
dobro da raza. 

1 9 . O  Nas certiddes, traslados e publicas fbrmas de map- 
pas ou contas por algarismos, da mesma f6rma que esdiverem 
rro origirlal, declarando-se a final por exterrno o reeultado.das 
contas, contar-se-ha como completa a linha ern que houver 
algnris rnos. (30) 

20." De conferencia de certidGes, publicas fbrmas e tras- 
lados subscriptos por outro tabelliio, o mesmo que pertence 
aos eserivties por igual acto. (31) 

(27) J i  fica dicto que a revoga@o de mandato e s l i  regulado 
presentemente na lei civil-nota 23 ao art. 81." 

(38) Veja-se a nota anterior. 
(29) Pela legisla@.o vlgenle a posse 6 conferida pelos escrivzes 

rlc direito, acompanhados pclo official de diligencias -Tabella dos emo- 
lumentos e salarios judiclars; artt. 41." n '# 29." c 68." n.O 16.'' 

(.%I) Alterado pelo $ unico do art. 78." do actua* Regulamento 
do nutariado. 

(31) Nio ha esta conrerencia, ern face do $ udico do art.  79." (lo 
citado Rcgulamento. 

21.' De protest0 e apontamento de lelra e intimaqGes, 
o mesmo que levam os escrivges da I." instancia commer- 
cial. (.32) 

22." De exame publico ou judicial sobre signaes! docu- 
mentos, livros ou papeis a que assistirem corno peritm-800 
reis. (39, 

23." Ue buscas nos livros de notas: 
Dent,ro dm pri~rleiros quarenta annos contados d'aquelle 

em que se estirer para traz, de cada um dos que huscarem, 
apontados pelas partes-100 reis. 

Dos que excederem a quarenta annos, de eada um dos 
que buscarem, apontados pelas partes -200 reis. 

Apntando a parte o dia, mez e anno, s6mente metade 
da busca de uni anno, segundo a differenqa acima estahe- 
lecida. 

24.' De busca em outros livros e documentos do carto- 
rio, metade do que fica taxado para a busca nos livros de notas. 

25.O De certificado de vida ou identidade de pesgoa, de 
reconhecimento de signal con1 testernunhas e de qualquer 
outro acto f6ra das notas, niio especifieado at8 aqui- 150 
reis. (34.1 

- 

(33) Vid. o emolurnento marcado no art. 43." n.O 7.O da Tabella 
rlos emolumentos e salarios judiciaes de 13 de rnaio de 1896, em vigor, 
no commercial, e a h!e.uisto rlrr T,egisln,p& e J?~rfsprudenciffi, de Coim- 
bra, 17.O anno, pag. 244. 

(33) 0 emolumento 8 hoje outro - Vid. art. 61.' n." 1 .@ da Ta- 
bella supra citada, notando-se que o 1.O emolumento (2b000 reis) 6 o 
applicavel aos ~ ~ o t a r i o s :  que tiverem o curso de direito ou do nolariado 
e o 2.') (l$500 reis! para os que o ~ 2 o  tenham (ve~am-se  a s  disposlq6es 
transitorias do regulan~ento do ~~olariado!. 

($4) 0 reconheclmento dc signal ou assignatura com interven- 
c2o rle testcmunhas, a meu ver, comprehende o reconhecimento de 
a s ~ ~ g n a t u r a  eom testernunhas: pel0 que urn reconhecirnento, em tal 
caso, deve ser  tarado em 250 reis, 150 do ~.econllecimento da primeira 
asslgnatura e 100 reis do recunhec~mento das duas lestemunhas. 

assin1 conio mc parere qlle p d o  r~conhec i rn~nto  de assignatura 
feila a rogo ou pelo proprio punho do signatar~o. na presenqa do no- 
tario, ou quando aquelle esteja presentc ao reconhecimento, a eulolu- 
mento respective deve ser tambem de 1.50 reis, vislo que n2o 8 sim- 
ple.- r ~ ~ c o n h e c i ~ ~ ~ e i i t u  ~ l ' u ~ n a  acaigrl;~lu~.u. (: ;~ l : e~~ , le i~ , lo  i r ,o\ :~ di~,iosiq$o 
leral ~ l u  hrt .  8I:' j I ."  1 1 0  I ~ ( I Y I I ~ : I ~ I I ( . ~ ~ O .  ~ I I C  I I ' U ~ I I R I I I I S  ~ ~ i r ~ ~ u n ~ ~ l a n c i a ~  
manda fazor men~Bo no mesmo reconhecimento 

0 rsconhrc~mento de letrn e assignatura, quando a lei o exige, 
tern, pela rnesma radio, aquelle ernolurnento - artt.  969.O e 1392.* do 
Codiso Civil -Vid Mevisla de Lsgislslu(:c:iu, e Jzcrisprudencia, de Colm- 
bra, n.O 533.O, pag. 197. 



Disposigcio comfnum aos actos laorados e practicados 
nos livros de notas e fdra. d'elles 

hrl. 84.O 0 carnint~o conta-se lodas as vezes yue o la- 
bellilo satlir do eseriptorio a pedido da parte, ou por ordem 
superior. para exercer algum acto do seu oficio, quer 0 pra- 
ctiqne quer n k ,  n8o deixando de o practicar por sua culpa: 

Dentro da cidade ou villa-800 reis. 
Y6ra, por cada kilometro, mais-300 reis. 
Em todos os actos practicados de noite, a pedido de 

parte, o dobro do8 emolumentos que fiearn marcados. 

Art. 85." Levarlo de emolumentos: 
Em todos os actos da sua cornpetencia menus a quarta 

parte do que fica taxado nos artigos 8 1 . O  a 84.' 
Quando os emolumentos, calculados com esta deducq80, 

contiverem frac~des em reis inferiores A ntais pequena moeda 
de cobre corrente, deve addicionar-se-lhes a fracclo que fbr 
necessaria para completar a somma immediatamente supe- 
rior, e pagavel em moeda corrente. 

Art. 86." 
1.' 0 s  tabelliles sgo obrigados a declarar nas escriptu- 

ras, e mais papeis lanqados nas notas, traslados, certiddes e 
publicas fhrmas, a importancia da rasa ou salario que recebe- 
rem; e bem assim se levarem busca, de que annos, e qunnto, 
em conformidade e com as penas da Ordenayio, livro I.", 
titulo 78.0 

2." SBo igualmente obrigados' a ter alerrl do livro de 
notas, mais tres livros numerados e rubricados pelo juiz com- 
petente. e que devem ser apresentados corn os livros de notns 
em correiplo: 

Um para os termos de abertura de signaes. 
Lm para o registo de recont~ccimentvs dc signacs nns 

certiddes de missas. 

Urn para regivtarerrl por extenso: 1.0 as procurap6es, 
substabelecirnentos e revogac6es d'estes actos, quando os in- 
teressados queirarn o registo; 2.' os instrumentos de contra- 
ctos e actos lavrados f6ra das notas. (36) 

3.0 No corpo dos actos lavrados no livro de notas, s6- 
mente podern ser copiados 0s: conhecimentos de contribui~lo 
de registo, e de qualquer imposto estabelecido para esses 
actos, bein como os documentos, que por lei forem mandados 
inserir por theor. (36) 

4.0 Todoa os outros documentos, como proeurayGes, ai- 
v a r h  de licenca e auctorisapiio, e certidGes, se&o sempre 
copiados nos traslados e certiddes dos actos a que esses docu- 
mentos dizem respeito. (37) 

5." Uns e outros documentos sera0 cuidadosan~ente ar- 
chivados, c guardados em boa ordem pelo tabellilo junta- 
mente corn os livros de notas e os mais livros do cartorio, sem 
limitaplo de tempo, e nlinca podedo ser distrallidos do mes- 
mo cartorio. Todos os que succederem no oficio, a que o 
cartorio pertence, serlo sempre responsaveis pela sua boa 
guarda e conservaclo. 

6.0 Nos actos de p r o c u r a ~ b  geral ou cspccial n b  de- 
vem os tabelliles servir-se dos formularios impressos, usados 
nas procuraqdes forenses, senlo quando os poderes forenses 
declarados n 'eses  formularios sgo necessaries ao acto, para 
que 6 coristituida a procurayiio, e expressamente outl~orgados 
pelas partes. 

7." Nas busca3, as partes far50 o preparo da importan- 
cia total dos amnlurnentos. Nos traslados, certiddes e publicas 
f6rmas fado  o preparo de tres quartas partes dos emolumen- 
tos prowveis. 

8.' Quando o acto lavrado nas notas esteja f6ra das cir- 
cumstancias ordinarias, ou pela sua complica~go e difficuldade, 

iS5) 0 rlumero dos lirrds notariaes e scu tim estHo regulados no 
art. 44.0 do Regulamcnto. 

(36) Actualnirnte n8o se transcrcvem no corpo dos aclos larra- 
dos nos livros de notas docurnentos a1gu11s (mas sim nos respectivos 
lri~sladoa oa rertidbes) -artt. 60.' 13.O 5.0 e 82." do Regulamento do 
notariado. 

(37) E a certidHo da conservatoria, quando o predio, sohre que 
rerse a escriptura, n8o e s l l ~ ~ e r  descripto? 

Cr6nios que 6 0 .  porqul: a lei espnrial, qllr fez essa innovaqBo- 
Kegulamenlo de reglsto pred~al, arl. 100.0 e Portariade 9 de dezembro 
de 3904, ri%o o exige. 



ou pel6 tempo dispgndido c trabalho empregado, quer no 
exame de docurnentos, quer em conferencias com os ~nteres- 
sadoa, quer em outras diligencias, podera o tabelliiio pedir 
urn supplcmento de honoraria, em proporqBo con1 o trabalho 
ertraordinario, que tiver tido, o q ~ ~ a l  s e d  arbitrado pel0 juiz, 
que em Lishoa o Porto sera o que estiver de semana para o 
expediente ordinario, corn audiencia dos interessados no caso 
de discordancia entre estes e o tabelliiio, e prccedendo a in- 
formapto que julgar necesaaria. 

PARTE SEXTA 

FORMULARIO 

I 

A C T O S  C C B U S A  M O K T I S : ,  

N.0 t.0 

Tes tazvento publico 

(Cotligo C ~ r i l ,  artt. 1911.'J e seguintes) 

Testamento publico de . . . 
Saibam quantos este testamento virem, que no anno do 

nascimento de.. . ., aos.. . . dias do mez de.. . ., n'esta cidadc 
de.. . ., e no nleu cartorio, na rua de. .  . ., onde eu F.. . ., 
notario publico privati~o (a) n'esta mesma cidade e comarca, 
Ine actlava, compareceu pesaoalrnente F.. . . (nome, estado, 
protias50 e morada), que eu notario e as cinco testemunk~as 

(a) A designaqao de privntiuo convbm arloptar-se, durante o re- 
gilnen transltorio, para d~flerenqar o funcc~onario dos escrirPes de di- 
reito, que apenas cumulalrl tranc:itoriamente as  funcqires notar~aes .  

tz, quando queira segulr-st= a opiniHo, que alentdr~los no final 
do ,q 3." do capitulo 1." da Parle Xa, ~ndlque-se  mals -pr ivat ioo no 
officw autnero. .  . .; e os escrivzes de direlto - e lao cnrtorio &. . . . 
officio d'esta comarca, onde eu respective escriodo-notario. . . . ; sup. 
priminda-se, a'um ou n'autro caso, a indica@o da rua e numero) onde 
c eituado o rsspeativo eartorio, 



adeante nomeadas conhecemos pel0 proprio e identim, bem 
como nos certifickmos estar em seu perfeito juizo e livre de 
toda e qualquer coacpgo, sendo as mesmas testemunhas tam- 
hem do meu conhecimento, do que tudo dou fr5: e logo por 
aquelle F.. . . me foi dito perante as meslnas testemunllus, 
que declarava a sua ultima vontade, pelo presente testa- 
mento, pela Mrma, que ia dictar: Em primeiro logar disse, 
que e r a . .  . . Declarando finalmente que por esfa forma tinha 
feito o seu teshmento e disposiq50 de sua ultima vontade. 
Foram a tudo testemunhas presentes F..., F..., P ..., F... e F... 
(nomes, estados, profisdes e moradas), todas idoneas por lei, 
e preserites do pr~rrcipio ao fim d'este acto; e,  porque o tes- 
tador declaron prescindir da leitura, foi este testamento lido 
em voz alta por mim notario perante elle e dictas testemn- 
nhas, declarando afnal o testador que estava conforme ao 
que havia dictado. Certifico que todas as  formalidades legaes 
Gram cumpridas em acto continuo, e de cujo cumprimento 
dou f6; e vae ser assignado pelo mesmo testador e testemu- 
nhas com seus nomes por extenso. Abaixo vae collada uma 
estampilha do i~rrposto de sello do ~ a l o r  de ~rril reis, devida 
por cstc acto e dcvidamcntc inutilisada. E e u  sobredicto no- 
tario o escrevi e tambem vou assignar em publico e raso. 

Seguem a s  assignaturas do testador, testemunhas 
e notario (corn siznal puhlico) 

Sello inutilisado pelo notario, rlepois das assignaturas referidas 
Conta.. . . 

Sellos industriaes e do recibo, tarnbem inutilisados pel0 notario 

Auto d'apprevaq5e de testamento cerrdo 
(Codigp Civil, artt. 192'0.' e seguintes) 

Auto d ' a ~ v r o u a ~ c i o  de testmlzento cwrccdo 

Saibam quantos este auto de approvaqiio de testamento 
cerrado virem? que no anno de . .  . . n'esta oidade d o . .  . . e 
no meu cartorlo, na rua de . .  . ., onde eu notario publico me 
achava; pessoalmente compareceu F.. . . (nome, estado, pro- 
f i s s b  e morada), cuja identidade certifico por s8r do meu pro- 
prio conhecimento e das cinco testemrinhas idoneas adeantg 

nomead~s,  as quaes tambem reconhe~o pelas propri~~s: e tanto 
e u  como estas nos certificlimos de qne aquelle estava em seu 
perfeito juizo e livre de toda e qualquer coacc8o; o qua1 na  
presenCa das mesrnas testemunhas me apresentou este papel, 
declarando conter o seu testamento e disposic,8o de sua ul- 
Lima vontade, pelo que o vi, sem o lhr, rerifcando ter sido 
escripto, assignado o rubricado, em todas as folhas, pelo tes- 
tador, contendo.. . . paginas, sem borrio, entrelinha, emenda 
ou nota marginal; e porque o referido F..  . me pcdiu lhe 
approvasse esse mesmo sell testamento, comecei a lavrar este 
auto logo em seguida a assignatura do testador e o continuei 
sem inLenvupqdo rias folhas seguintes, havendo-o por appro- 
vado para todos os effeitos l eges .  Faram a tudo testemunhas 
presentes F ..., F ..., F ..., F... e F... (nomes, estados, profiss6es 
e moradas),, que vbo assignar com o testador, depois de ser 
lido por mlm notario em voz alta e perante todos, tendo o 
mesmo testador declarado que prescindia da leitura d'este 
auto por elle proprio. Certifico e dou fi5 de que todas as 
formalidades legaes faram praticadas em acto continuo e sem- 
pre na  presenpa do testador e testemunkas referidas. Abaixo 
vac coliada e devidamente inutilisada uma estarnpilha du im- 
posto do sello no valor de mil reis devida por este acto; e 
afinal sera o mesnxo testamento e auto cozido e lacrado por 
mim notario, e na sua face externa l a n ~ a r e i  a nota da pes- 
s o a e  quem o mesmo testamento pcrtcncc. E eu F.. ., notario 
publico n'esta cidade e conlarca, o escrevi e tambem vou 
assignar em publico e raso. 

Seguem as assignaturas e signal puhlico do notario, 

Seguirlamente o sello de mil reis deridamente inutilisado. 

Conta .... 
Sellos industriaea e do recibo inutilisados pelo notario. 

Nota a lavrar na  face externa, que servir de envolucro: 

NOTA 

Pertence a F.. . (nome e morada) o testamerito ayui 
conteitdo, por mim appro%-ado, cozido e lacrado, na presenga 
das respectlvas testenlunhas do auto d'approvaqb. 

Data e nome do notario. 

(Rabricas de testadsr e teatemunh~) 



Observagcio geral 

Quando nfio se achem d venda estampilhas fiscaes, no 
dial hora e localidade, em que se lavrar o testamento publico, 
ou o auto d'approvado do tmtamcnto cerrado, observe-se o 
dispmto nos arft. 1.59." e l l i ~ . "  do Kegulamento do imposto 
do sello, approvado por decreto de 9 de agosto de 1902. 

Sohre o papel dns testamer~tos cerrados e respec.tivos 
autos de approvaqgo, veja-se o art. 161." do mesmo regula- 
mento. 

DeaqBe para preduzir effeitos depois da morte 
do doador 

(Codigo Civil, art. 14.57.'~ 

Escriptura puhleca de doapcio ccausa 
~ ~ r n t i s ~ ,  que faz F . .  ., de . .  ., a favor de 
F . . .  de ... 

Saibam todos que esta escriptura publica de doaqiio 
musa ?nojetis virem, ou ouvirem IBr, que no anno do Nasci- 
riiento d e  Nosso Senhor Jest~s.Christo de 190.. ., aos.. . dias 
do Inez de..  ., e n'esta cidade de. .  ., no meu cartorio, na rua 
de..  ., n.". . ., onde eu F.. ., notario publieo de notne na mee- 
trla cidade e comarca, me achava, compareceu pessoalmente, 
conlo outt~organte, F . .  . (estado, profissBo e morada), meu co- 
nhecido e cuja identidade reconheqo, e outrosim, como tee- 
ternunhas, F ..., F ..., P ..., P,.. e F... (estados, protissdes e mo- 
radas), que aquelle tauibem eonhecem, sendo estas epual- 
mente minhas conhecidas e idoneas, do que tudo dou rrlinha 
f6. E, porque o referido F.. . disse querer fazer uma doaqiio 
para produzir efieitos s6mente a sua morte, tanto eu notario, 
com as referidas testemunhas, nos certificamos de que se 
achava em seu perfcito juizo e livre de toda e qualquer coa- 
950; pelo que passei a escrever o que,, perante as mesmas 
testemunhas, me dictou pela fbrma segumte: que, desejando 
mostrar a sua gratidfio para com seu sobririho F. .  . (estado, 
profissgo e residencia), pelos hons services: que d'elle tern 
recebido e pravas de consideraqIo e amizade, que lhe ha 
dispensado, lhe doava o seu predio urbano, sit9 n'esta mas- 

tna cidade e rua de. .  . n.". . . (onde o dicto seu sobrinho tern 
rivido) e a que dB o valor renal de 1:500$000 reis, para que 
fique pertencendo, em plena propriedade, por morte d'elle 
doador Bquell~ donatario. Assim o disse e vae assignar corn 
as refertdas testeniunhas, depois de ser esta lida en1 voz alta 
por mirn notario, perante m mencionados doador e testemu- 
uhas, tendo advertido aquclle de que tambem podia 161-a, o 
que por6m nlo quiz fazer. P6~to  por f6 que todas as forrna- 
lidades foram cumpridas e peacticadas em acto continuo, sem 
interrupqiio alguma. Abaixo rae collada e devidamente ins- 
tilisada uma eslampilha do irnposto de sello no valor de rrri l  
reis, devido por este acto. ti eu F. .  ., notario, a escrevi e li, 
como dicto fica, e tanlbem vou assignal-a em publico e raso. 

Nome do doador. 

Nomes das 5 testemunlras. 

Em 1'6 (logar do signal publico) da verdade 

0 Notario 
Nome. 

Segue-se o sello referido, os industriaes (73 Ol0 sobre o emolumento) 
e d e  rerlbo rlevirla~r~el~te inutilisados pel0 notario. 

Escriptura de compra e venda corn quitaqac 

(Corli$o C ~ v i l ,  artt. 1R44.0 e seguintes). 

Escriptura publica de comyra e ve~zda 
colt& qzcita@o e obrigagco de habitagcio 
psssoal, que entre .si fazewz, conw yri~neircs 
ortorgante contpradora P.. ., e coprco se- 
gu9zda ortoryante wendedora F .  . . ,  d e . .  . 

Saibam yuantos esta publica escriptura de compra, 
venda, quitaqilo e obrigaqrto de habitaqb pessclal virem, qug 



no Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
mil novecet~tos e . .  ., aos.. . dias do mex de..  ., n'esta.. . e no 
meu cartorio sito na rua.. ., nunlero.. ., perante mim notario 
publico ..., pessoalmente compareceram de um lado, como 
primeira outorgarilt! compradora, P . .  ., moradora n'esta.. ., e 
dp outro lado, como segunda outorgante vendedora, I?. . ., e 
doradora n'esta.. . , pessoas que reconheqo pelas proprias, 
assim como reconhecidbs sZo das testemnnhas adeaote no- 
meadas e no fim assignadas, as yuaes tarnbcrn pelas propriae 
reconheco, do que tudo dou fk. E logo perante rnim e as mes- 
mes testemunhas por aquella segunda outorgante: foi dito: 
que 8 senhora e possuidora legitima e publicarnente, sem 
npposiqBo de pessoa algu~na, de um predio urbano, sito na 
rua de.. . n.". . ., cam frente tambem para a rua de..  . n.'. . ., 
d'esta mesma cidade, composto de..  ., predio este que park 
do norte com.. ., do sul corn.. ., do nascede corn.. . c do 
poente com.. .; que este predio o l~ouve a mesma segunda 
outorgante por.. .: que assim como ten1 pojsuido o mesmo 
indicado predio, assim o vende de fioje para sempre gquella 
primeira outorgante para ella e seus succcssores, como livre 
e allodial sem encargo algunl predial, pela quantia de. .  ., que 
n'este acto da mesma eotnpradora recebeu e de que Ihe da 
quitaqgo, transferindo-lhe todo o dominio e posse, que na 
alludida propriedade e suas pertenqas at8 hoje tent tido, en- 
tregando-lhe tambem os titulos da sua acquisipiio: que se 
obriga a fazer-lhe sempre esta venda baa, de paz e justo ti- 
tulo e a responder pela evicyio nos termos da lei civil: que 
o - mesmo predio eat% registado na conservatoria d'esta co- 
marca, sob n.'. . . do Livro B. .  .; linalrnente que esla verlda 
6 feita sob a condipgo seguinte: que a vendedora reserva para 
si pessoalmente, e emquanto vi1.a f6r: o direito de habitar um 
quarto, casa de meza e cosinha, no extremo do predio e junto 

dicta rua. . ., com serventia por esta mesrrla rua e porta 
n:". . .; mas G o  poderfi ella vendedora por qualquer fbrma 
trespassar esse direito a terceiro, nem mesmo durante sua 
vida, pois que 8 uma concessiio da compradora, pessoal e 
restriclamente feita a ella vendedora e emquanto esta viver, 
e terminando por Eompleto 5 sua morte. Em seguida, pela 
primeira outorgante compradora foi dito: qne era verdade ter 
ajustado a compra do mencionado predio, nos tern-os que 
acabam de ser expostos pela vendedora, e assim acceitava 
este contracto com as referidas clausulas, quitagiio e obriga- 
q$ apresentando-me o oonhscimento numero., , d'onde ss 

vi! que pag6u nd recebedoria d'este concelho e em. .. do 
corwnte mex, a quantia de . .  . pela contribuipiio de registo e 
addicionaes devida por este contracto relativa .aos artig'os 
numeros.. . da rrlatriz d'esta.. ., e que lica archivado em meu 
cartorio para os devidos effeitos. Foram a tudo testemunhas 
presentes k'. . . e I?. . ., ambos d'esta. .,, que v5o assignar com 
a compradora, e porque a vendedora declarou niio saber fa- 
zel-o, pediu e rogou a .  . . , morador n'esta. . . e tambem pre- 
sente, que por ella o fizesse, como vae fazer, depoie que as 
partes contractantes o acceitaram e reciprocamente outorga- 
ram de parte a parte. Abaixo v b  colladas e devidamente 
inutilisadas estampilhas do impost0 do sello no valor de. .  ., 
sendo o de mil reis pelo acto e os de. .,. pela compra e venda. 
E:seripta assim esta escriptura por mirn F.. ., notario publico, 
foi tambem por mim e perante todos lida em voz alta e vou 
egualmente assignal-a em publico e raso. 

(Segnem-se 8.s sssigna.t~lras e signal pnhlicn, fecbanlto 
con1 os sellos inutilihados) 

(Conta por eatenso dos ernolumentos, sellos industriaes, e recibo 
dos emolumentos) 

Escriptura de confisslo de divida 

(Codigo Civil, artt. 1523:' e seguintes, e artt. 1636.'* e seguintes) 

Escriptura lrublica de co~efdssdo de  
divida com obrigapdo e f6 rm de 2mga- 
mento-Crddma P. . . (estado e profisscio, 
d'esta) - Devedor F.. . e ~nlclher I?.. ., 
d'esta +newha. . 

Saibam os qoe esta escriptura publica de confiss5o de 
divida com obrigapiio e fbrma de pagamento virern ou ouvi- 
rem ler, que no Anno do Nnximento de Nosso Senhor Jesus 
Cllristo, de mil novecentos e . .  ., aos.. . dias do mez de. .., 
n'esta.. . , e rua. .  ., numero.. ., freguezia de . .  ., morada de.. . 
(estado 'e profis;Zo) ~ n d e  e u  F.. ., notarid d'esta., . e c o m e  



c a . .  ., rim, para lavrar esta escriptura, a requisiqio dos ou- 
torgantes, aqui estavanl presentes a dita.. . (estado, profissao) 
moradora n'esta.. . e casa, em que nos achalnos, e F..  . e sua 
mulher.. . (profiss&o), tambem moradores n'esta. . . , pessoas, 
cuja identidade certifico, por serem do men conhecimento, 
bem como pelos proprios sHo reconhecidos pelas duas teste- 
munhas adeante nomeadas, as quaes egualmente conheco, 
pelas proprias, dn que tudo dou f6. E logo pelos indicados P..  . 
e mulher. .., foi dito, perante mim notario e as referidas tes- 
temunhas, que se confessavam der-edores 5q11ella.. ., pela 
quantia de.. . reis, Jlue esta lhes emprestiira, em parcellas, e 
cujo montante asslm lhe asseguramm pela presente escri- 
ptura, obrigando-se a pagar-lhe a referida qnantia de. .  . reis, 
ern rnoeda corrente, no praso de..  ., ou al6m d'este tempo, 
se a cr6dora 111'0 permittir, sendo o pagamento por uma 66 
vez e da importancia total, ou, em parcellas, nunca inferio- 
res a , .  . reis; el quando o pagamento tenha logar por acqBo 
judicial, execugBo, inventario ou outro meio de justiqa, os 
devedores Ihe pagargo tambern as despezas judiciaes e extra- 
judiciaes, incluindo os -honorarios de advogado e salarios de 
procurador ou precatorio, e aempre o importe d'esta escri- 
ptura, seu. traslado, manifesto e qualq~ier outra despeza legal, 
que do contracto advenha. En1 seguida, pela alludida cr8- 
dora.. ., foi dito que acceitava a confissiio de divida, com 
obrigaqgo e f6rma de pagamento, nos termos das condiq6es 
expostas. Assim o disserani, ou torgaram e accei taram, sendo 
a tudo testemunhas presentes.. . (estados, profiss6es e mora- 
das), que alnbos assignam eoln os outorgantes e comniigo no- 
tario, depois d'esta escriptura scr a todos lida em voz alta, 
tarnbem por rnim, que a escrevi. Abaixo v5o colladas estanr- 
pilhas do irnposto do seflo, uma no valor de mil reis, devida 
pefo acto e outra de. .  : reis, peio contraclo, devidamente 
inutilisadas, fechando-a . corn o men signal public0 e respe- 
diva assignatura. 

(Segwm-se as assi~naturas e siznal publico do notario e fecha eom 

a assigrralura d'este eobre os selloa, inutilisando-0s). 

(Conta e sellos, como jti se indicou tlntcrllrmcntej 

Escriptura antenupcial 

(Codigo Ci%il, artt. 1096." e segnintes) 

Esc1.4)tura ytcblica de contmcto exponsa- 
2icio entre D.. . e P . ., resiclentas n'esta.. . 

Saibam os qae esta escriptura publica de contracto ex- 
ponsalicio rjrem, ou o~lvire~n I&, que no Anno do Nasci- 
mento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e . .  ., 
aos.. . dias do mez de. .  ., n'esta.. ., e rua..  ., numero.. ., na 
casa de residencia de..  . (estado e profis&o), onde eu . . . no- 
tario, vim, chamado pelos outorgantcs, para lavrar esta escri- 
ptura, aqui, estavam presentes Dona.. ., solteira, maior, filha 
do referido. . ., e de sua esposa Dona. . . , com quem aquella 
filha reside, e F . .  .. solteiro, maior, profiss8o.. ., e residente 
tambern n'esta cidadc, pesoas, cuja identidade certifiao, por 
serem do meu perfeito eonhecimento, sendo outrosim reco- 
nhecidas como as proprias pelas testemunhas, adeante nomea- 
das, aqui tarnbem presentes, e por mim reconhecidas, do que 
tudo dou minha f6. E logo perante mim notario e as indiea- 
das testemunhas, pelos refcridos Dona. . . , e F. . . , foi dito : 
que, havendo entre si ajustado casarem, recebendo-se ;i face 
da Egreja por marido e mulher, escolhiam para regimen de 
seus bens, como a lei lhes faculta, o regimen de separaqHo 
de bens, corn simples eornmunhiio de adquiridos, prcscripto 
nos artigos rnil eento e trinta e seguintes do Codigo Civil 
Portuguez, el porque nenhum d'elles outorgantes nubentes 
possuiu, por emquanto, quaesquer bens, nentiuns tinllam a 
lnventariar, separando comlltdo os que de futuro respectiva- 
mente lhes advierem por heranqa de seus paes ou d'outrem, 
seja ou n8o parente, e ohrigando-se n'esse caso, a inventa- 
rial-os dcntro de seis mezes, depois que viererrt ao poder do 
eonjuge, a que pertencerem, na f6rn1a da lei. Mais disseram 
os rnesrnos outorgantes nubentes: que ficava estabelecida a 
communhbo dos bens que adquirisse~n, por titulo oneroso, 
durante a constancia de seu projectado ~natrimonio, salvo, 
quanto aos bens, em que essa communt15o 6 exeeptuada pelo 
artigo mil centn e nove do Codigo Civil Portuguez, e com- 
rnuns seriam os rendirnentos de todos os beirs, ern geral, pro- 
prios ou communs, e as respectivas be~nfeitorias. Finalmente, 



disseram os referidos nubentes: que, havendo do mesnlo seu 
projectado niatrimoriio descendencia, que sobreviva 6 disso- 
luqiio d'este, peela morle dos, entgo, conjuges, o regimen de 
seus bens se r i ,  em tal easo, de  inteira communhlo, para o 
efleito da partilha do casal e respectiva successiio. Assin~ o 
outorgararn e acceitatam. sendo testemunhas. .., (estado e 
protissgo), e . .  . (estado e profiss8o), ambos moradores n'esta.. . , 
que, corn os outorgantes, v8o assignar, depois de ser lida em 
voz alta; perante todos,. por mi111 notario, que a escrevi e 
tambem assigno em p ~ b l i c o  e raso. Adeante v8a coiladas e 
devidamente inutilisadas.. . estampilhas do imposto do sello, 
em vigor, no valor total de. .  . reis, sendo.. . do valor de . .  . 
reis, cada nma, outra de..  . reis, outra d e . .  . reis, devidas 
mil reis pelo acto e . .  . reis pelo contracto. 

(Seguern-se as  nssignaturas? incluindo a do notario corn seu 
signal publico) 

Estampilbas e assignatura do notario sobre ellas, a inutilisal-as. 

(Conta, etc.! 

F.. ., sua filha e genro, de um predio denominado.. ., que se  
comp6e de . .  . e confmnta do norte com I! ..., etc., s ~ t o  no 
logar de ..., freguezia de. .  ., o qua1 pertence a, ella doadoh 
por.. ., e d'elle niio deve direitos rrenhuns a Fazenda Nacis- 
nal, e esta descripto sob n.'. . . do Livro B.. . da respecti- 
conservatoria, a qua1 doaqlo B feita pura e irrevogavelmehte 
d'hoje para todo sempre, transferindo ella doadora todo o 
dominio, direito, acqio e pbsse, que sobra aquelle predio ti- 
nha, para os donatarios, sua filha e genro, j i  referidos, re- 
servarldo ainda assim a doadora para si, emquanto viva f&, 
o usufructo do mesmo predio, do qua1 os donatarios, 5 morte 
d'aquella doadora, tonlargo logo pbsse effectiva, consolidando 
entiio o dsufructo com a propriedade, ficando-lhe desde jd 
esta pertencendo como dicto fica, devendo finalmente esta 
doaqgo ser levada em conta de legitima a donataria pelo fal- 
lecimento da doadora. 0 que ouvido pelos donatarios F.. . e 
marido F.. . , logo disseram que acceitavam para si esta doa- 
qgo, nos termos, que ficam expostos, promettendo ser gratos 
6 doadora. Assim o disseram.. . 

Escriptura de doaqlo entre vivos cotp reserva 
d'usufructo 

(Codigo Ci>il, artt. 1452.0 e seguintes) 

Escriptura de doagtZo entre vivos cot)& re- 
serm d'usufructo, entre F . .  . e F . .  ., d e . .  . 

Saibam . . . compareceram d'uma parte como doadora 
F. .  ., viuva, d e . .  ., de niaior edade, proprietaria, residente 
e m . .  ., e da outra como donatarios F. .  . e seu marido F.. ., 
maiores, proprietarios, residentes em. . . , e bem assim as  tes- 
temunhas adeante nomeadas e assignadas, que s l o  do nleu co- 
rlhecimento e iquelles reconhecem pelos proprios e identicos, 
do que dou fB. E logo'pela primeira outorgante F.. . foi dicto 
perante n~im e as rne'smas testemunhas, que n l o  tendo at6 
agora feito duaqlo alglrma entre vivos ou para depois de  sua 
morte, I r e i n  air~da testamento, vern por esta escriptura doar 
e fazer doaqBo entre vivos aos segundos outhorgantes F . .  . e 

(Como acima) 

Nota: Tern o sellu fixo e o do valur d a  doac;%o. 

I 

N." 5 . O  

Escriptura de transacqlo 

(Codigo Civil, artt .  3710.0 e seguintes) 

Escri31tura publics de transac~ao e par- 
tilhcc anrgauel corn cedencia de bens e pui- 
tapao, gae entre si fazem D.. ., D ..., D . .  . 
e rwarido. .. F . .  . e F.. ., de . . 

Saibam os que esta escriptura publica de transacq6.o e 
partilha amigavel corn eedencia de berls e quitagiio uireni, 
que 110 anno do Naseimento de Nosso Senhor Jesus Christo, 
de. .  ., aos..  . dias do nlez de . .  , n'esta villa e comarca de. .: 
e moradas de F ..., na rua de ... n." ..., .onde eu F ..., nota- 
rio, vim, a chamado dos outorgantes, para o fim de lavrar 
esta ,scriptura, acl~li SC? achavam presentes Dona.. . etc.. . ., 
maiores em edade, os terceiros casados, e os demais soltei- 



ros, todos proprietaries e residenies n'esta mesma villa, pes- 
soas, cuja identidade ceriifico, por serern do rneu conheci- 
rneuto, beni conlo o s8o as duas testemunllas, aqui tambem 
presentes e adeante nomeadas, as quaes aquelles tambem 
reconhecem pelos proprios, do que dou f6. E logo pelos re- 
feridos outorgantes foi dito: que sBo or. unicos filhos e genro 
dos fallecidos seus paes e sopus P . . e L;. . ., residentes, que 
foram, n'esta nlesnla ~ i l l a ,  onde fallecerarn, o primeiro em..  . 
e o segundo em . ., sem testamerrto uu qualqirer disposiqiio 
de bens, e portarito slo elles outorgantes Dona.. . etc.. . . , os 
seus unicos e unirersaes herdeiros, em partes eguaes, como 
filhos legitimos, que sio, d'aquelles seus paes: que por obito 
de sua dicta rnle se procedeu a inventario orphanolbgico pelo 
cartorio do oficio n.O.. ., d'esta comarca, que foi julgado por 
sentenqa de.. .; mas, sendo todos actualmente maiores accor- 
davam, por transacqiio, em proceder-se 5 partilha dos bens, 
ern gcral, que ficarani por ol-~ito dos rncsmos seus paes, seni~  
atterrqao a dicta partilha judicial, 'que por esta forma altera- 
vam para maior e mais facil commodidade na divisBo d'esses 
bens, vindo assim a partilha, que v5o fazer, a comprehender 
a legitima paterna e materna, conjunctamente, de cada urn 
d'elles filhos. Que, feitas as devidas avaliaq6es dos bens, viu- 
se que o acervo da heranqa era de reis.. ., e portarito cada 
legitirna de reis . . : que o eo-herdeiro F . .  . fazia por6m ce- 
derrcia ou doaq80 pura, benefica, e para produzir seus effei- 
tos entre vivos, do seu respectivo quinhgo hereditario em 
favor dos seus restantes irmBos, em partes eguaes, elevando- 
se assirn o quinhgo hereditario de cada um d'estes a reis.. . 
Posto isto disseram nlais os restantes herdeiros, que accor- 
davam em se constifuirem as suas legitimas pela f6rma que 
segue-a Dona.. . (descrevam-se os bens com seus valbres), 
no val6r total de reis.. . -- a Dona.. ., a Dona.. . e marido, 
etc,, no va16r total de reis. . . -- (e assim por deante). Dis~e- 
ram finalmente os outorgantes que por esla f6rma havian; 
feito a partilha dos bens do casal de seus referidos paes e 
sogros, dando-se cada qua1 por satisfeito de suas legitimas, 
eguaes errtre si, pron~elterido respeital-a err) todo o tempo, 
salvo o caso de erro, omiss8o cyu evicqiio, nos termos da lei, 
e que aceeitavam a doaqiio, que respectivamente lhes tizera 
seu referido i r m b ,  promettendo serem-lhes gratos Assim o 
disseram e outorgaram, sendo testemunhas preventes F. e 
F.. . (nomcs, cstados, profissiics c moradns). K'este acto me 
apres-entaram os outorgantes certidb da conservatoria d'esta 

cornarea jou d'outm, se os bens n%o f6rem situados na 6rea 
d'aquelia), d'onde se mostra que, tendo sido apresentado 
n'elia, sob n,'. . . do Diarw, em..  ., o respectivo requeri- 
mento, se certificou existir apenas descripio no respectivo 
1,ivro l3 . . n.O.. ., sob o n.O , o pr~meiro dos referidos pre- 
dios e rtenhum dos oatros. Abaixo vio colladas e devidamente 
inutilisadas estampilhas d.o imposto do sello no valor de 
reis.. ., sendo mil reis pelo acto e . . reis pela doapb. Escri- 
pta assim esta escriptura, foi perante todos lida em voz alta 
por mim, notario, e porque oc outorgantes declararam aehar-se 
conforme, a v50 iosignar, com as testemunhas e commigo 
F.. , nokrio publico n'esta villa e comarca, que a subscrevi, 
li e vou asissignar em publico e raso. 

(Sobre a s  assignaturas, inutilisaqIo de aelloa e conta- 

Vid. as  formulas anteriores) 

Escriptura de compra e venda corn iqtervenqZo 
de mu1i)er casada, separada judicialtqente 

de pessoas e bens 

(Codigo Civil, art. 1216.0) 

corn p&&pcto c?e prepo, qace aktre si fazcm 
P... e P ..., .de...: 

Saibam os que esta eseriptura publica de compra e 
venda cow quitaqiio de preqo virem, que no anno de.. ., 
aos.. . dim do mez de . .  ., n'esta eidade e cmarea  de.. . e no 
rneu eartario, na rua de.. . numero.. ., onde eu F..  .; nutarlo 
publico d'esta mesma ~idade e comzrca me achava, pessoal- 
rnente compareceu F.. . (nome: estado, profissio e residen- 
cia), ctlmo primeire- outorgante, compraclor, e F.. . (nome, ' 
esfado, pro&s&o e ~esidencia), conlo procurador da segunda 
or torgad,  vendedo~a, P..  . (nome, estado, proiisdo e resi- 
dencia), como rnostrm ser pela procuraqiio, gue em devida 
forma apresentou e fica archivada no melt cartorio, pcssoas 
quellas que sBo do meu perfeiito eonheeimento e cuja iden- 
tidade eertilico, e s io  recmheeidas fambern pelas diras teste- 

8 



rr~unhas adeante nomeadas, As quaes tambem conhcqo, do 
que dou f8: E logo pelo dicto procurador da segunda ontor- 
ga~lte foi declarado, que sua constituinte, separada, como cstti, 
de pessoa e bens de seu.marido F..  . (nome, profisslo e mo- 
rada), por sentenqa do juixo de direito da comarea de . .  ., e 
pela escriptura de partilhas dos bens do seu casal, lavrada 
em..  ., pelo notario F.. ., de..  ., na qua1 aquelle seu marido 
lhe concedeu poderes amplos para dispBr dos bens da respe- 
ctiva meaqiio d'ella, e usando d'estes mesmos poderes, ajus- 
tara com o primeiro outorgante, F. .  ., vender-lhe, como de 
facto Ihe verldiapor esta escriptura, o seu predio de.. . (des- 
creva-se com indicaqgo da localidade, natureza, situaqiio, con- 
frontaqces, freguezia e concelho), j i  descripio no litro B.. ., 
sob numero.. ., da respectiva conservatoria, e esta venda lhe 
fia pelo preqo e quantia certs de . .  . reis, que n'este aeto 
acabhva de receber do comprador, pelo qne, ern nome da 
mesma sua constituinte, Ihe dava a respectiva quitaqiio, trans- 
ferindo-lhe toda a p6sse e dominio que aquella at8 hoje tem 
tido no referido predio. Em seguida e pelo prinieiro outor- 
gante foi dito que acceitava este eoutraeto, como acabava de 
ser exposto, incluindo a quitaqgo e transferencia da respectiva 
p6sse e dominio; e me apresentou o conhecimento do paga- 
mento da contribuiqiio de registro por titulo oneroso, respe- 
etiva a este contracto, sob o nume ro..., d'onde se niostra 
que aquella contribuiggo foi pelo mcsmo conlprador paga, 
em. .  . de . . . do correrlte anno, ficando esse conhecimento ar- 
chivado tambem no meu cartorio. Assim o disseram, acceita- 
ram e reciprpcamerite outorgaram, um dos outorgantw por 
si, e o outro na sua referida qualidade de procurador, e v b  
assignar com as testemunhas presentes F..  . etc., e F.. . etc., 
depois de a todos ser lida em voz alta por mim sobredieto 
notario, qlie a escrevi e tanibeni vau assignar, o l l ando  e 
inutilisando no fim d'mta cscriptnra estampilhas fiscaes do 
imposto do sello no valor de reis.. ., sendo ]nil reis de taxa 
fixa pela mesma escriptura, e reis.. . pelo contracto. 

(Seguem a s  assignaturas das partes, testemunhas e notario 
#.om seu signal publico - e depois os  selfos referidos e 0s indostriaes 

devidos, alem do respeetivo ao recibo dos emohmentos, 
. todos inutilisados p e b  notario). - 

(Conta, ete.) 

Escriptura de sociedade particular para fins 
- I agricolas 

(Codigo Civil, artt. 1249." e seguintes) 

Escriptura de sociedade jmrticukcr, 
~ o l n  a denominapcio de bTnirto A,qricola 
de Vigilancia e Indet,tnisapiioa com s& 
6112.. . 

Aos.. . dias do mez de. .  . de. .., n'esta cidade e co- 
marca de.. . e cartorio de mim F . .  . , notario publico d'esta 
mesma cidade e comarea, na rua de..  ., n.O.. ., 1.O andar, 
compareceram perante mim F..  ., F.. , F.. ., etc., (nomes, 
cstados, profiss6es e moradas), cuja identidade certifico pelo 
conhecimento pessoal, que d'elles tenho, e egualmente t6m as 
testemunhas presentes P.. . e F..  . (nomes, estados, profissties 
e moradas):. as .quaes tambem reconheqo pelas proprias, de 
que tudo dou f6. E logo -pr aquelles outorgantes me foi dicto 
que haviam entre si conetituido uma soeiedade particrilar para 
fins agricolas, cujas bases eram estatuidas pela f6rma - cons- 
taute dos ariigos segumtes: -primeiro -a  sociedade deno- 
minar-sc-ha aUni5o Agricola dc Vigilancia c Indcmnisaqiioio., 
com s6de no logar de. .  ., freguezia de.. ., d'esta comarca, 
sendo o seu fim proniover a vigilancia dos predios e respe- 
ctivas searas, e a indemnisaqiio de  qaalquer prejuizo causado, 
por meio de multas, entre os associados;-segundo-os fun- 
dos sociaes compBr-se-htio das imporkincias das joias de en- 
trada, multas, e mensalidades dos mesmos associad0.s; - 
terceiro-a sociedade fiea desde j A  constituida corn elles 011- 

torgantes e corn todos os mais, que se lhes assoeiarem, nos 
terlnos d'esta escriptura; - quarto-a escriptura@o comp6r- 
se-ha de um livro pal% as actm da assembleia geral, outro 
para as actas da direcq80, outro para a matricula dos socioa, 
tendo par appenso a relaqiio dos prcdios, e s e w  valbres, com 
que entrarn para a sociedade, e aju,te da respectiva mensa- 
lidade, outro para a escripturiqiio de guias e maridados (en- 
tradas e sahidas do cofre) e outro para a thesouraria, em 
f6rma de conta corrente, todos abertos, numerados, rubrica- 
dos e erlcerrados pelo presiderlte da direcqlo; - quinto -a 
direcqgo comp6r-se-ha de. . . socios, eleitos annaalmente em.. . 



pela assembleia geral dos associados, sendo o primeiro para 
presidente, o segundo para.. ., etc., serrindo todos por um 
antlo, A excepqgo da corrente, em que serviriio, no saa rcs- 
tante, 0s..  . primeiros outorgantes n'esta escriptura, pela 
fbrnia que ficam enumerados; - sexto -as deliberagdes da 
assembleia geral sera0 validas w m  a assistencia da lnaioria 
dos socios, previamente eonvoeados, e quando n i o  compare- 
cam, em nr~lnero suficiente, t e r i  logar a reuniio no dia so- 
guinte, sendo validas com qualquer nurnero de socios pre- 
sentesl-setima-a assem hleia geral reunira sob a presidencia 
do presidente da direcqso, secretariado por dois socios no- 
nieados por acclamaqiio, e a meza resolver6 qualquer duvida, 
que sobrevenha;-oitavu -a direcgio eleita, acceitcs os car- 
gos, subsistira at6 5 p6sse da nova direcgiio; - nuno -- tadas 
as duvidas, qne sohrevenhan~, sobre a g e ~ n c i a  da sociedade, 
serlo res.olvldas pela direcqgo, conformando-se com o dis- 
posto nos artt. 1249." e seguintesdo Codigo Civil, com re- 
C U F P ~  para a assembleia gem];--decimo-a direcqiio nomeari 
as guardas ruraes, que bem entender, a jusbdo-os e ins- 
truindo-os sobre seus d e ~ e r e s ,  podendo suspender ou demit- 
til-os, salvo recurso para a asselnbreia gernl; - decimo pri- 
meiro-as dereres dos guardas ruraes G o . .  ., e dariio parte, 
de toda a transgress& ou damno, de que tenham conheei- 
mento, a direcqiio. para os fins convenientes, indieando-lhe 
as respectivas testen~unhas, sempre q!te seja passive1;-dude- 
cimo-qualquer socio, que atmvesse de pbL., corn eavalgadura 
ou earro, predio d'outro socio, sem direito a servidso, ou 
licenqa de seu dono ou cultivador, pagar6 a millta de . . .; - 
decimo tefceiro-desde quinze de julho a krfnta de setembm, 
nZlo podergo os socios, que tiverem eties, deixal-os and* sol- 
tm, salvo er1qain;alldo:os ou acompanhando rebanho, sob a 
multa de..  . reis (seguir-se-hio as mais disposic&s, que em- 
vencionarem e fbrem legae~), Assim o disseram pefante @s 
~eferidas lesten~unhm, que com os outorgantes assig~~am, a 
excepqlio do terceiro e sexto, que niio sabem fazel-o, gsdindo 
a F . .  . que par elles Q fizesse, a seu rogo. Adeante v&o col- 
ladas e devidamente inutilisadas wiampilhas fiscaes MI valor 
de reis.. ., sendo mil reis de taxa fixa, e . .  . reis pcla eurksli- 
luiqio da sociedade. Escripta a s i m  esta escriptura, foi p r  
mirn, sobredieto notario, lida em voe alta perante todor, indo 
segnidamente iambem assignal-a em publico e YdSo. 

(Sobre as assignaturas, sellos e eonta- 
Yid, as fbrmulas anlerivros) 

(Codigo Civil, art. 2013.0) 

Escr$tara de pa/~.tibhas mnigbwis, llnr 
obito d e . .  .. +noradorn pJe foi n'esta.. ., en- 
volwendo corlapra e uenda calm qudta@o de 
pepo, que entre ri fazem F . .  ., ~worado- 
res. .  . 

Saibam quantos esta escriptura de partilhas amigaveis, 
envolvendo compra e venda corn yuitaqao de preqo, virem, 
qme no Anne do Nascimento de Nosso Sdnhor Jesns Christo, 
cie mil novecentos e . .  ., aos.. . dias do mez de..  ., n'esta.. . 
e morada de F.. ., viuvo, proprietario e commerciante na 
Pua de. .  ., n.'. . ., onde eu F . .  ., notario publico,,n'esta mes- 
ma. .., e comarca, vim, a chamado, para lavrar a presente 
mriptura,  tendo o meu eartorio n'ests mesma.. . e rua. . . , 
.n.O.. .. aqui, perante mini notario e as duas testemunhas 
adeanke nomeadas e no fim assignadas, compareceranl pes- 
soalmente a referido F.. . , viuvo de . . . , proprietario e com- 
merciante, seu eriteado F . . . ,  empregado do commercio, e 
sum filhas F.. . e F.. .: de vida domestica, aquelle e estas 
sdteipas, de maioridade, e residentes n'esta mesma casa, e 
mais F.. . e marido.. . , tambem de maioridade, rnoradores 
n'esta ..., sendo todos cstes outorgantes do meu conheci- 
mento, cujas identidades reconheqo, vendo evta tambem aer- 
tifieada pehs alludidas testeniunhav, cuja idcntidade egual- 
mente reconhei;~, do que tudo doa minha f&. E logo ante 
mim notark e ditas testemunhas, pelos rrlencionados d u t o ~  
gantes foi declarado: que sua mulher, niHe 8 sogra.. . , tam' 
bern conhecidti por.. ., falleceu w'esta mesma.. ., -no dia.. ., 
do rnez. . ., de..  ., no estado de ca~ada ,  em segundns nupcias, 
cBm o primeiro outorgante F.. ., tendo-o side em primeiras 
~ u p e i a s  c b a  F. .., do qua1 houve um Aiho, unico, que lhe 
sohieviveu, o segundu outorgante F.. . , tendo havido dw se- 
gurrdas uupcias as restautes segundas ootorgarrtes flhas; que 
as feferidas segundas niipcias d'aquella F'. . ., foram contrahi- 
das segundo o costunie do Reino, fallecendo aquella com 
testamento, jB registado na AdministmptTo d'este Coneelha, a '  
folhas. . ., db livm n.O. . ., em. . . do refe~ido ma.. ., 1160 tendq 



havido iriventario ou partilha por obito do referido F.. . E 
porque estal-am accordes em proceder B partilha amigavel 
dos bens do casal da finada sua mulher, mae e sogra, e sendo 
eerto que por obito do respeetivo primeiro marido, de quenl 
o dito outorgante F..  . 6 o unico herdeiro, ficou uma pequena 
casa, cujo valor era de.. . mil reis, mais tarde demolida e 
sobre cujo ter~eno o primeiro outorgante, jB  casado corn sua 
dicta mulher. construiu o novo predio, onde reside e nos acha- 
rnos, tinham contractado eritre si para melhor regularem 
aquella partilha, a que v5o proceder, em comprar aquelle 
F.. ., em nome do casal, partilhando, o direito, que aquelle 
tinha a metade d'aquella antiga casa, como herdeiro de sell 
dito pae, pelo preqo de.. . reis, a sahir precipuo do mesmo 
casal, e pelo dito F.. . foi declarado que na verdade vendia 
ao casal partilhando, e em qoe tnmbem i: intere~sado, corno 
filho da auctora da heranqa, aquelle sell direito immobiliario, 
pel0 preqo jB  declarado, que havera precipnamente da he- 
ranqa, a fim de facilitar a actual partilha, venda que fazia ao 
niesmo casal, dando-lhe a respectiva quitap5.o de preqo, o que 
tudo foi acceite pelos herdeiros restantes. que me apresenta- 
ram o conhecimento do pagamento da contribuiqgo de registo 
devida por esta compra, sob o numero de ordem.. . , e data 
d'esta mesma escriptnra. Em seguida disseran~ os mesmos ou- 
tolp~arites que, feita aqoella compra, tiritram a partilhar o ca- 
sal de sua fallecida mulher, mae e sogra, de harmonia com 
a lei, formando a meaqiio do -primeiro outorgnte vilivo, ex- 
trahindo-se da outra mea~iio a terqa parte, para as filhas F.. . 
e F.. ., em partes eguaes, consoante o alludido testamento e 
os restantes dois terqos para corlstituirem as legitimas mater- 
nas d'aquellas filhas e de Feu irmiio uterine F.. ., tambem em 
partes eguaes; e porque esta partilha estava ajustada amiga- 
yelmente entre todos os interessados, a ella iain proceder, 
comeqando pela descripqgo, que dos bens G o  fazer, e 6 a 
seguinte: Numeros - um - todos os bens mobiliaria que 
guarnecem, constituem a mobilia e ornamentam esta casa, 
em que nos achamos, si5de do casal, no valor de.. . reiq-- 
dois. . . (Quanto a hens i.mmobiliarios, declaram-se os nume: 
ros de descripqgo na conservatoria ou allude-se a certidik 
negativa da sua descripqgo). Assim o diss~ram, outorgaram e 
acceitaram de parte a parte, sendo testernunhas preseotes 
E'. . . e F. .  . (estados, profissGes e residencias) que v5o assi- 
gnar com os outorgantes, depois de  a todos ser lida em vox 
alta pot rnim nohrio e acbu-$9 confdrme, e declaro que fioa 

archivado no rneu cartorio para os devidos effeitos o conher 
cimento de pagamento da contribuiqso de registo, a que 
allude no eomepo da presente escriptura. Abaixo r5o colla- 
das estampilhas do imposto de sello no valor dc. .. reis, no 
total, sendo mil reis pelo acto e . .  . pela cornpra e venda, que 
tambem c o n t h ,  inutilisarido-os em devida f6rma. E eu F.. ., 
n~tar io  publico, que a escrevi e assigno em publico e raso. 

(Seguem-se a s  assignatnras-Signal publico- Sellos e conta, 
como nas formulas anleriures). 

N . O  9 . O  

.Escriptura de copstituiglo de sociedade anonyma 

(Cod:go Commercial, artigos 1 6 i 2 . O  e seguintes) 

Estatutos da C m p n h i a  . . . (denotni- 
~ 9 6 0 )  - Sociedade anonymac, com sbrle 
em . . .  

No anno de . .  ., aos.. . dias do mez de. .  ., n'esta cidade 
de., ., na rua.. . e cartorio do notario na comarca (nome), 
perante mim F . .  ., seu ajudante, em exercicio, compareceram 
como outorgantes F. .  ., F.. .. F.. ., etc. (nomes, estados,-pro- 
fiss6es e moradk), pessoas do meu conhecimento, em virtude 
do que reconhepo a sua identidade. E logo declararam que 
em assembleia geral da Empreza.. .> realisada em.. ., de.. . 
ultimo, foi resolvido iransformar-se em sociedade anonyma 
esta emureza commercial, tendo sido ~ e l a  mesma assembleia 
conferidos a elles outorbntes os pideres necessarios pkra 
effectuarem essa transformacao, ~rocedendo a todas as for- 
malidades legaes, como se v6 da certid5o da respectiva acta, 
que fica archivada n'este cartorio, para os devidos effeitos. 

Que nHo havendo outra sociedade corn denominaqBo 
identica 5 que pretende adoptar-se, e estando feito o depo- 
sito, de que falta o nurnero terceiro do artigo 162 do Codigo 
Commercial, como tudo se vi. dos docunlentos que tambem 
ficam archivados n'este cartorio, e achando-se verificadas, 
al6m d'estas, as demais condipBes do citado artigo, v6m elles 
oatorgantes, na saa qudidade-de delegados da dicta assem* 



bleia geral, representando a a&udida empreaa; e no wo dos 
pderes,  que, como se 'disw, lhes fhrarn mnferidnc;, red~rxir 
5 preseite escriptura os esktutos, pekw quaes; ha-de reger-se 
a nova sociedade, e que d o  como segue: - Estatutos da 
Empreza (notne), de. . . , Sociedade anonpma de responsabili- 
dade limitada-Capibulo I-Nome, s6&, objecto e dum$o- 
Artigo primeiro: A Empreza.. ., _c~nstituida nes ~012di@es da 
numero.. . do artigo 230.O do W i g o  Commercial, por escri- 
ptura pubKca lavrada pelo nohio F ._., de ..., em (data) C! 
transfomada em -&edade anonyma de responsabilidade li- 
mitada, -corn skde em. . . Coriserva a mesma dcnorninq8o e 
continlia pert,encendo aos actuaes compartes e exdasivos pro- 
prietarios da mesma empreza, pa.%sando a reger-se pelos pre- 
sentes estatutos -Artigo segundo: A espwialidade industrial 
da sociedade consiste na explorac5o de.. . - 8 nnico. A so- 
ciedade podera de futuro, coin previa anctori.saqHo da assem- 
bleia geral, explorar qualquer outra concesdo para servicos 
da mesma nal.ureza, ou que tenham relagso corn a SIIR espe- 
cialidade industrial-Artigo terceiro: A dura* d a  sociedade 
Q indeterminada; e a sua dissoluqfio ss6 pode ser motivada 
em qr~alquer dos e m s  previstos no a~tigo 1 2 0 . O  do Codigo 
Commercial, na parte que respeita a sociedades anonymas- 
Capitulo I[ - Capital, acc6es e fundo de reserva - Artigo 
quarto: 0 capital social Q de reis.. ., dividido em.. . acc6cs 
de. .  . reis cada urna, e 15 eonst,ituido pelos actuaes pmpriettl- 
rim cia empreza,. que contin iiam interessados, transformarldo 
a sua par& de lnteresse em acp6es na propore20 seguinte: 
F.. . aegdes, F.. . acqo'es, elc. 'Cotal. .-.*ac@es. - $j primeiro. 
As acq6es integralmente pagas p6dein ser nonlinativas ou ao 
portador-9 segirndo. 0 capital podera ser elevado por meio 
de noyas emissdes, quando a maioria absoluta dos accionis- 
tas, reunidos em asembfeia geral, assim o resolva, lixando 
as condi-yo'es da emissiio-Artigo qainto: A sociedade p o d e ~  
emittir obrigapcies amortisaveis, em harmonia m as prescri- 
pq6es da lei de  3 de abril e regulamento de 27 &e agosto de 
1896 - Artigo sexto: A sociedade teri  nm fitndo de reserva 
constituido na f6rma do artigo 191.' do Codigo Commercial, 
e, al6m d'esse, reservara dos lueros annuaes uma percents- 
gem indicada pela adrninistra~iio e votada pela assemblela 
geral, destinada a constituir urn fundo especial para occorrer 
a deterioraqgo de.. .--Capjttrlo 111-Assembleia geral-A~tigo 
setimo: A as.sembleia geral 6 a reunigo dm accionistas pos- 
suidores de cinco ou mais acc;Ges, competentenente averba- 

daa eom t ~ e s  m m e  de mOeeipa$o$ semdrr- mxniaakasf a 
clepnsitadas em pode~da  adninistm$e mm epjmd a~Wipaq50, 
sends ;wt pwWw.  blh8t1Cuese le,dmeate e m  acehis%, 
4ue repxsenkem, p e b  menos, urn quinto do capital realisado, 
e delibera pol- maioria de vvotos dos weionistas presentes. As 
suas ae~n i iks  & wdinarias e extraordinafias. As reunibs 
ordinarias zealisam-se no mez de.. . de cada anno, para apre- 
eiaq& e vvota@o do relabrio e contas da adminidra@o, e 
pafa a eleiqk para p e n c h i m e ~ t o  d w  differentea cargos da 
sociedade, nas epocas, em que deva rea11,sawe. N'estas reu- 
n16es poder.5 htar-se de qualquer outro assumpto de inte- 
m e  mial, quando pr63iarnente dssignada nos respectivos 
convibs. As reunkks extraordinarias p&tn 9er cwvoeadz+ 
sempre que a ;tdministra+, ou o conseiho tiscal, 0 jukuecon; 
ueniente, e bem assim a requerimento de aceionistas; que re- 
ppemntem, p e l ~  menos, urn quinto do capital redimdo, derendo 
wotivw bvidaaerkte o seu requerimento: E' expressamente 
m i b i d o  tratar-se n'estas reuniCie5 de assumptos extrmhos 
a m  mptivos da coavocaqFia-Artigo oitavo: P a ~ a  delibemg6es 
especiaes sobre elevagb de capital, emissb de obdga@es, 
dteraqBo de estatutos ou dtssolugao da sociedade, Q indispen- 
save1 a r eun ik  de aeeioaistas, que representem a maioria 
absoluta do- capital socid realisado - Artigo nono: A convo- 
ea@o das assembleias geraes 6 feita por annuncios publica- 
dos e por cartas convocatorias, designando os lins da c w o -  
c*, w m  a antecipaqiio de. .  . dias, pelo rnenos - § unim. 
Q u a ~ d o  primeira conyoca@o se n5o reuna numero bastante 
de aecionistas pera ~rtssembleia poder funecionar, 4eri feita 
segunda convoc;l~Bo cotn o intervallo de-. . diw, conside- 
~dl ldo-~e vtilidas as deljberaqk tornadas rt'esb begu~lda re* 
R~SO, qualquer que seja o numero d e  accionistas presentee- 
Artigo decimo: 0 aecionista por cinco a% dez ac&s hem. I K ~  

voto; d'a111 para cinra compete urn vvko por cgda &nap de 
dez we&%, at6 Q timite de dez votos, que & pode s e ~  ex- 
cedido-Artigo declmo primei~o: E' admissivet a represenb 
@o de accionista por p~ocuraq?io passada a outw aeeionista. 
csm vote, que n50 tenha o u t ~ a  proewae:Bo; e admitte-se a- 
representa60 da mulher casada pelo marido, dos menores ou 
sew equipamdm pop seus p s  ou Qtoros, das corpopaqks 
peles- se ts  represenhnkes legaes e das lirmas comnmciaes 
p r  urn dm sncios - unico. 0 s  accionistas corn n t e m  de 
c i m ~  aqdes  podem agrupar-se para completar o numem ck 
ace& precisa pwa ter veto nw \rj&ir;6es do 8 4." do a r t i  



IN." do Codigo Commercial. 0s portadores de ubngaq6es nio 
t6m voto - Artigo decimo segundo: Para a meza da assem- 
bbia geral ser5o eleitos (biermalmente. ou como deva ser) 
unl presidente, um vice-presidente, dois secretaries e dois 
vice-secretaries, que exercedo 0s cargos segundo os precei- 
tosj dos artigos 182." e 183." do citado codigo. - Capitulo I V  
- Adminjstraqiio e fiscalisaqio - Artigo decimo terceiro : A 
adnlinistrap80 6 excrc~da por um conselho superior, com- 
posto de tres membros, um dos quaes, por acc6rdo dos outros 
restantes, desempenharii as funcqdes de gerente-9 primeiro. 
Este conselho de adm~nistraqio I5 eleito . , por occaqilo da 
reunitio ordinaria da assembleia geral, que eelgera na mesma 
occasiiio tres substitutos, para o caso de falta ou impedi- 
mento dos administradores effectivos - $ segundo. Como ga- 
rantia do cargo 15 preciso que o socio eleito possoa pel0 me- 
nos vinte acq6es, averbando-se com o encargo da cauqBo, 
durante o tempo que tiver de exercer o respectivo cakgo- 
Artigo decimo quarbo: A' administrap50 compete : primeiro, 
formular os reg'ulamentos rlecessarios para os serriqos geraes; 
segondo, arrecadar as receitas e satisfazer as despezas geraes 
da administraqfio; terceiro, apresentar mensalmente (ou como 
melhor parecer) ao conselho fiscal nm balancete da situaqso 
economics da sociedade, e no fim de cada anno o balanqo 
geral, que, precedido do competente relabrio tera de ser 
submettido B assembleia geral na sessfio ordinaria; quarto, 
etc. -- Artigo decimo quinto: Compete ao gerente, especial- 
mente: primeiro, p8r em execu@o as determinaq6es colle- 
ctivas da administrqiio, de que faz parte; segundo, etc. - 
Artigo decimo sexto: 0 gerente seri estipendiado eom o or- 
denado de.. . reis memaes- Artigo decimo selimo: A admi- 
n i s t r e o  ter5 um lirro de aetas para se .constatarem as suas 
sess6es e dslib8ragdes - Artigo decjmo oitavo: 0 s  actos da 
administraqb swgo fiscalisados pelo cmselho fiscal, compost0 
de tres accionistas, eleitos junctamente corn os administrado- 
res, por occasib da deiqiie geral; e desempenhara as fonc- 
qGes prescriptas no aetigo 176." do mesmo codigo - pri- 
rneiro. W o  egualmente eleitos tres substitutos para servi- 
rern no impediment0 dos effectivos -- 8 segundo. 0 conselho 
fiscal r e n n i ~ .  pelo menos, mensalmente, para exan~inar o 
hlancete do mez anterior e exercer os actos de tiscalisaciio, 
ptre tiver pop convenientes-Capitulo V-Disposi~6es geraes 
--At%@ d~oimo nnno: 0 anno economico da societlatle 15 o 
anno oivil-- Artigo vigwimo: No Am de oada anno a admi* 

nistraqiio fechari as eontas geraes e formulari o inventarb e 
balanqo, qne serA submettido ao conselho fiscal; precedido 
de uln relatorio explicative, trinta dias pelo menos antes do 
dia tixado para a reuniiio d'assembleia geral - 5 unico. Ila- 
vendo lucros, que permittam a distribuiqfio de dividendo, a 
adtr~inistrqlo indicara no sen relatorio a percentagem, que 
jnlgar dever distribuir-se, salvo o disposto com respeito aos 
Fundos de reserva (artigo sexto)- Artigo vigessimo primeiro: 
0 relatorio, eontas e parecer do conselho fiscal seriio distri- 
buidos pelos accionistas, com ,a antecipaqgo de quinze dias 
antes da reuniio, em que tiverem de ser apreciados e vota- 
dos - Artigo vigessimo segundo : Nb 15 permittida a eleiqiio 

- para os cargos da sociedade e respectiros substitutos, quando 
recaia sobre individuos parentes at8 ao terceiro grau, inclu- 
sir&, contados pelo direito civil, nem sobre dois' socics da 
mesma firma commercial, ou sobre quem niio esteja no goso 
pleno de seus direitos civis - Artigo vigessimo tekceiro: As 
eleiqdes para os cargos, durante o restante do corrente anno, 
ter5o logar no praso de.. . dias, a contar d'esta escriptura, 
presidindo Q assembleia geral o primeiro dos outorgantes, se- 
cretariado por dois accionistas, que para esse fim escolha, e 
os. eleitos s6 servjrlo at6 trirlta e urn de dezembro d'este 
anno, forrnando o primeiro exercicio d'esta sociedade - 
9 unico. E' sempre perrr~ittida a reeleiqfio para todos os car- 
gos sociaes - Artigo vigessimo quarto : Em tudo o mais niio 
providenciado n'estes estatutos, observar-se-ha o disposto na 
lei commercial. - Dimram por ultimo os outorgantes que 
d'esta f6rma Bcavam reduzidos a escriptura publioa os esta- 
tutos da mencionada soeiedade. Assim o disseram e outorga- 
ram, do que dou f6, em presenqa das testemunhas idoneas 
F... e F ..., etc., ambos os quaes vio assignar commigo e 
c6m os outorgantes depois de esta ser Ida  por mim em vox 
alta perante todos. 0 sello de.. . reis vae ser pago por-meio 
de estampilhas abaixo colladas e inutilisadas. 

(Seguern a s  assignaturas, signal public0 e conta, 
como nas f6rmulas anteriores) 

Deve o notario ter em vista o preceito do9 artt. 16.' 
8 unico e 239." do citado Kegulamenta do irr~posto de .WJ, 
quando o sello se pague por verb,  



AGTOS F O R A  D A S  NOTAS 

(Hegulamento do Notariado, artl. 44." S 2.". e 68." e 6 9 . O )  

Aos.. . dias do mez de . .  ., do anno d c . .  ., n'esta eidade 
de.. . e no meu cartorio, na rua de. .  ., n.". . ., on& eu F.. . 
notario publico d'esta comarea, me aehrtva, cQnipareceram 
pssoalmente P .  . . e F.. . (com seus estados, pmfisges e ~ o -  
radas), meus eonhecidos, cuja identidade certifico, e outre- 
siin, conlo testemurillas, P . .  . e F. .  . (corn seus estados, pro- 
fi'sdes e rnoradas), tambem do meu conhecimento, e que 
;iquelles reconheceni: pelos proprios, do que todo dog f8; e 
logo pelos primeiros foi dicto que, tendo convencionado entre 
si ulna soeiedade de capital e industria, vinham- regulal-a 
pela-f6rma seguinte: - 1.' Esta sociedade ha-de girar sob ti 
firma de. .., exercendo o seu cornmereio de. .  ., na Iqja n.". . . 
da rua de..  . , d'esta niesma cidade; - 2.' O soeio F. . . entm 

esta sociedade com o capital d e . .  . reis, .que the ha-de 
ser abonado e lerado em eonta na respectiva llquidaq5o final, 
e o socio F . .  . entrd papa ella com a sua industria sbmente: 
e fica, aqwlla quantia a constitui~ o fundo social, accrescida 
pela industria cfe eada um dos dois soci0s;-3.~ Haved urn& 
e ~ r i p f n f a q b  regular difigida e Pealisadii por urn sb, ou  por 
ambos os socios, conforme melho? lhes- parecer, e no fim Be. 
cada anno, dar-se-ha balanqo gem1 coin designaq5o dos ha- 
veres, ganhos ou perdas, que se& afsignado por ambos us 
soci0s;-4.~ Tanto as perdas como os ganhos s e d o  repartidos 
em partes eguaes ~ l o s  dois socios, mas os ganhos n5o s e d o  
levantados, a;+tes accresceriia ao fundo social prin~itivo, at8 
prefa~ser-se o dobro d'este, pois que nssim o eonsideram pre- 
cise para o devido desenvolvimmb do seu ~ommercio;-5.~ 
1Iaver;lo por8m m weios a precis0 para seus gastus srdina- 
rias, escriptaradoa e levadas 4 c@n& particular & cada am 

d'elles; --6." &t.a sociedade cumeqari no 1.' de janeiro pro- 
ximo e ha-de durar por espaw de.seis annos, findus os quxes, 
poderi ser renovada a sua durack ,  s e  n'isso convierem os 
socios; - 7." No easo de morte, auserleia para fbra do reino, 
ou impediment0 physieo or1 morel, de qualquer dos socios, o 
que restar darii irnmediato balanqo e entregari a quem re- 
presentar o outro associado, a parte quo diwitamente ihe 
pertencer na liquida~8o;--8.~ Todas as duvidas, qlle passam 
tiobr~vir entw os rocios ou seus herdeiros, s e d o  resolvidas 
par arbitramento forwdo e na f6rma da lei; - 9.: 0 ueo da 
firma swial 15 do priweiro dos socios, e~c1usivament.e;-10.' 
&P. - Assim Q diyseram, outorgaram e vso assigoar corn as 
referidas testemunhas, depois de lido em voz alta per mim 
notario e achar--se conforme. Abairio v& colladas e inutilisa- 
das estampilhas do irnposto do sello no valar dc . . reis, 
sendo.. . reis pelo acto, e . .  . reis pelo eontraeto. E e u  B..  ., 
o subscrevi e vou tambem assigaar. 

Segwem as  assignatbras, signal publiw, e sellss, iacluindo os irrdus 
triaes, advertindo que as estampilhas do in~posto de sello &o 
inutilisadas pelos interessados e os industriaes peL) notaria (artt. 
13." e 14 .O  do Regidamento do irnposto do sello), e deve notar-se 
no docurnento o seu registo no livro competente, e exarar-se a 
C Q U ~  do emuturnento por e x t e ~ s o ,  corn o devido rwibo. 

(Citado Regulamenta e art~gos) 

Aos.. . dias do mez de.. ., do anno de.. .. n'errte log= 
e fregtieaia de ., na morada de F . .  ., onde eu F . ., notarto 
publico privativo d'eqta comarea, a seu chamado vim pazit 
lavrar este instn~mento, aqui estava presetlte o referido F.. . 
(nome, estado e profissso), camo primeiro outorgante, e P. . 
(notne, eshdo, profis-io e morada), coino segundo oatorgante, 
ambas d o  meu eonhaximento passgal, pelo que certifico a 
sua identidade, sendo tambem ~resen tes  as duas testemunhas 
adeante nomeadas, que pelas proprias tambem conheqo, e 
p r  si reeonhecem os mesmos outargantes, do qae tudo dou 



minha fk. E logo pelo mesmo primeiro outorgante foi dicto 
que era senhor e possuidor d'um terreno, em pousio, sito B 
entrada d'este mesmo logar, jB descripto na conservatoria 
d'esta comarca, no livro B. n.'. . . a folhas.. . e sob numero.. . 
de descripqa'o, o qua1 obteve por aforamenlo da Camara Mn- 
nicipal, d'este concelho, como consta do livro F. 11.'. . ., a fo- 
lhas.. ., da mesnla conservatoria; e assim, conlo possuido tern 
o dominio util do mesmo terreno, pelo presente instrumento, 
o dava de arrendamento B segunda outorgante, pelo tempo 
de dezenove annos, comeyados da presente data, e que finda- 
ra'o no dia.. . de..  . de. .  ., pela renda annual de. .. reis, ,que 
Ihe serB paga em sua casa e em dinheim comente no reino, 
-no fim de cada um dos dictos. annos, sob a condiqso de que, 
faltando a arrendataria ao pagamento da renda no seu dia 
pmprio, elle senhorio poderl usar da acego de despejo e ha- 
ver5 da arrendataria a pena conventional de. .  . reis, por dia, 
desde a distribuiqtio da acqBa at6 ao effectivo despejo, ha- 
vendo tambem para si todas as bemfeitorias, de qualquer 
nabureza que sejarh, que no mesmo predio arrendado exis- 
tam, sem direito algum a indemnisaqzo para a referida arrerr 
dataria;. que esta n2o paderh sublocar o designada terreno, 
sem consentimento escripto d'elle senhorio: .que este coatra- 
eto valerh em vida e ainda a p z  o fallecimento de qualquer 
das partes, depois de definitivamente registado na conserva- 
toria respectiva; e finalmente que, em tudo ,mais, serk este 
contracto regulado pelas disposiciies legaes relativas aos con- 
tractos de arrendamento e contidas nos artt. 1 F O 6 . O  e seguin- 
tes do Codigo Civil. Em seguida; pela segunda outorgante foi 
dicto que auceitava este contracto de arrendamento nos ter- 
n ~ o s  expostos, obrigando-se a cumpril-o. Foram testemunhas 
preser~tes F.. . e F..  ., etc., que v8o assignar eom os outor- 
gantes, depois de ser perante todos lido em voz alta por mim 
notario, que o escrevi e tambem assigno. Abaixo vZ@ colla- 
das e devidamente inutilisadas estampilhas do in~posto do 
sello no valor de..  . reis, sendo duzenbs reis pelo acto e . .  . 
reis pelo contracto. 

Seguem as assignaturas das partes, inutilisalrdo a primeira os  sellos. 
-Em seguida as assignaturas das teslemunhas - E por ultirno a 
do notario, em public0 e rrzo.- Segue-se a nota d e . .  . nnegulado 
sob numero. . . a folhas. . . do livro respectivo, n.". . . > - Rubrica 
ilo notario F :  ao lado a conta do emolurnento e caminho,.por er- 
tenio, com 1)s respectibos sellos ir~dilstriacs e o do re~ ibo  dos 
n~esmos emolumentos, inutilisados tambem pelo notario, que pod@ 
fazel-o, quando assignar o acto. 

(Regnlamento do Nrjtariado, artt. 83." e 84.") 

Xos . de . . de..  . e no meu earbrio, sito n'esta villa, 
na rua de . . numero . , compareeeu F. .. (estado, profis60 
e morada) e apresentaudo-me o documento supra, declarou 
ser por elle eserjpto e assignado e exprimir a sua vontade, e 
preteedia o seu reconllccimento aothentieo; semlo por mim 
notario reconhecida a sua identidade, p a t e  as tmtemu- 
nhas F. . A F. . (estados, pwfiss6es e moradas), l a ~ r e i  esk 
reconhecimento authentic0 do alludido documentu, que pe- 
rante todos li em voz al ta e vae sell assignado eommigD P.. , 
nohrio, d'esta comarca, collando-lhe em seguida estampi?ftM 
do irnposto de ~ e l i o  no lalor de..  . reis, que por lei %$ 
respondem. 

Assignaturas da park e das tehlemunhas - Dita &I nof;iiip 
corn s~gnal publ.co. 

Sellos (sendo urna si, assignatura-20 reis), inutilisados peL p&&ka 
signatario-artt. 1 Y . O  e 14.0 alinea i) do Regulmento d'imp*. 

de sello, de 9 d'agosto de f!XE 

N." 2." 

2 .  

Reeonheqo a zjsignatura supra perante o respectivo 
signatario. 

Data -Em f6 (signal publicoj da verdade 

0 Notario . 
Nome. 

Sello de ?O reis e industrial de 2 reis 
Vid,  nota (34) ao n." 25." do arl. K3." da Tabella dub Er~rolurnentos 

e Salarios Judiciaes 



Reconhqo a assipatma supra feita pelo signatario pe- 
rante mim. 

Data (e como no anterior) 

Reconhep por sirnilhanqa a assipatura (ou o signal) 
supra (ou como deva declarar-se, conforme a psiqfio do re- 
wnheeimento). 

Data (e como acima) 

E' necessario que o nofario verifique se  o acto apre- 
sentado ao reconhecimento est5 devidamente sellado, pois, 
1150 o ostaudo, deve wusar- lhe o reeonhecimento, eomo, em 
peral, a todo o acto, para que se exija a sua intervencgo, sob 
pena de responsabilidade--artt. lil.', 1i2.0, 211." alinea a). 
e 222." e alinea a) do eitado Keg~~lamento d o  imposto de  
sello. E tenha-se ern vista que o reconheeimento das proeu- 
raq6es haridas por publieas, thm a ospecididade prescripts 
no art. 1322." do Codigo Civil. 

- FIM - 
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