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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Para adquirir o título de notário é necessário que os candidatos que concluíram o estágio

notarial com aproveitamento obtenham aprovação em concurso de provas públicas para a

atribuição desse título, concurso este aberto por aviso do Ministério da Justiça, publicado em

Diário da República, ouvida a Ordem dos Notários – cfr artigo 31º do Estatuto do Notariado.

No passado dia 12 de julho de 2022, foi concluído o 8.º Curso de Estágio Nacional e, nessa

sequência, o Senhor Bastonário da Ordem dos Notário propôs à Senhora Ministra da Justiça a

abertura do 9.º concurso de provas públicas para a atribuição do título de notário, para permitir

aos estagiários que concluíram com aproveitamento o respetivo estágio a credenciação com o

respetivo título.

Tardando a abertura de concurso de provas públicas para atribuição do título de notário, na

sequência do términus do 8.º Curso de Estágio Nacional, os(as) Deputados(as) do PSD

questionaram a Senhora Ministra da Justiça sobre este assunto, através da Pergunta n.º

917/XV/1.ª, apresentada em 28 de novembro de 2022.

Em resposta datada de 28 de dezembro de 2022, a Senhora Ministra informou os(as)

Deputados(as) do PSD de que tinham sido encetadas “as diligências conducentes à abertura do

próximo concurso, encontrando-se já agendada uma reunião do Conselho de Notariado com a

presença do Senhor Bastonário da Ordem, para articulação das ações a desenvolver de modo a

agilizar os trabalhos preparatórios e a tramitação do procedimento, com a celeridade que se

impõe, correspondendo, assim, com a brevidade, às legítimas expetativas dos interessados na

prossecução das suas carreiras profissionais”.

Sucede que, volvido cerca de um mês sobre a data desta resposta da Senhora Ministra,

nenhum concurso de provas públicas para a atribuição do título de notário foi aberto, sendo

certo que há mais de seis meses que os estagiários que concluíram o 8.º Curso de Estágio

Nacional aguardam ansiosamente pela abertura do concurso que lhes permitirá a obtenção do

título de notário.



Esta situação é agravada pela notícia de que a Senhora Ministra da Justiça estará a equacionar

abrir o referido concurso só após a conclusão do 9.º Curso de Estágio Profissional, o que, a

confirmar-se, é grave e inadmissível.

Em face do exposto, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os(as) Deputados(as)

do Grupo Parlamentar do PSD abaixo-assinados apresentam à Ministra da Justiça, através de

V. Exa, as seguintes perguntas:

1 – A reunião do “Conselho de Notariado com a presença do senhor Bastonário da Ordem dos

Notários”, referida pela Senhora Ministra em resposta à Pergunta n.º 917/XV/1.ª (PSD), já se

realizou?

2 – Em caso afirmativo, em que data? E que medidas foram tomadas, nessa reunião, “para

articulação das ações a desenvolver de modo a agilizar os trabalhos preparatórios e a

tramitação do procedimento, com a celeridade que se impõe”?

3 – Uma vez que, em resposta à Pergunta n.º 917/XV/1.ª (PSD), a Senhora Ministra da Justiça

assumiu “celeridade” e “brevidade” na abertura do próximo concurso de provas públicas para a

atribuição desse título de modo a corresponder “às legítimas expetativas dos interessados na

prossecução das suas carreiras profissionais”, para quando prevê a abertura do referido

concurso?

4 – É, ou não, verdade que a Senhora Ministra da Justiça estará a equacionar abrir o referido

concurso só após a conclusão do 9.º Curso de Estágio Profissional, o qual se encontra a

decorrer até julho de 2023?

5 – A confirmar-se essa possibilidade, não considera grave e inadmissível que o Governo

obrigue os estagiários do 8.º Curso de Estágio Nacional a esperar um ano deste a conclusão do

seu estágio para poderem concorrer às provas públicas para a atribuição do título de notário,

prejudicando de forma ostensiva e intolerável estes jovens na conclusão do seu percurso

profissional?

Palácio de São Bento, 26 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

PAULA CARDOSO(PSD)

MÓNICA QUINTELA(PSD)

OFÉLIA RAMOS(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

ANDRÉ COELHO LIMA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

LINA LOPES(PSD)



Deputado(a)s

MÁRCIA PASSOS(PSD)

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

CRISTIANA FERREIRA(PSD)

JOAQUIM PINTO MOREIRA(PSD)

HUGO CARNEIRO(PSD)

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

GABRIELA FONSECA(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

CARLOS CAÇÃO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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