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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242221;8437221 – Direito do Notariado 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Mário Filipe Jacob Caeiro Borralho 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável  
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A presente unidade curricular destina-se a facultar aos alunos conhecimentos teóricos e práticos relativos à noção, objeto e 
natureza da função notarial e do seu órgão principal, o notário, com ênfase nos atos notariais que, na senda da privatização do 
notariado, foram colocados na esfera de competências do solicitador e cuja prática se tornou parte significativa do seu 
quotidiano profissional. 

Devem os alunos, enquanto futuros solicitadores e órgãos especiais da função notarial, conhecer quais os atos notariais que 
continuam na exclusiva esfera de competência exclusiva do notário, quais os atos notariais que o solicitador se encontra 
legalmente autorizado a praticar, quais as suas finalidades, bem como quais os requisitos gerais e especiais, formalidades e 
documentos necessários à correta titulação e instrução dos mesmos, de modo a que possam, no exercício das suas futuras 
profissões, prestar serviços de acessoria e consultoria jurídica na área.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. A Função Notarial: brevíssima introdução histórica; o notário e a função notarial; competência funcional e territorial do notário; 
orgãos especiais da função notarial: o solicitador e respetivas competências; princípios da atividade notarial.  

2. Atos Notariais em Geral: espécies de documentos; execução dos atos notariais; requisitos gera is e especiais dos 
instrumentos notariais. 

3. Atos Notariais em Especial: reconhecimentos de assinaturas; certidões, públicas-formas e conferência de fotocópias.; 
traduções; termos de autenticação; procurações e declarações de consentimento conjugal. 

4. Atos Notariais em Especial: o Documento Particular Autenticado (que titule atos sujeitos a registo predial).  

5. Atos Notariais em Especial: a Escritura Pública e o Testamento. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos e competências a serem adquiridos pelos alunos: o 
estudo a desenvolver no capítulo 1 destina-se a fornecer aos alunos conhecimentos sobre o que é a função notarial e qual a 
sua finalidade, quem é e o que faz o notário, quais os princípios pelo qual a sua atividade se rege, e quais são os atos nota riais 
que a lei permite ao solicitador praticar. O capítulo 2 afigura-se fundamental na tarefa de saber que elementos devem constar 
dos atos notariais e quais os documentos que obrigatoriamente os devem instruir, permitindo, assim, ao aluno saber como 
informar e titular os atos praticados pelo solicitador, bem como qual  a documentação instrutória que deve reunir e apresentar 
perante o notário quando não queira ou não possa lavrar o ato. Os capítulos 3 a 5 visam demonstrar quais são as finalidades e  
requisitos de cada um dos referidos atos, com vista à elaboração dos mesmos em sala de aula. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas teórico-práticas: após a exposição dos regimes jurídicos e requisitos inerentes a cada ato notarial e da análise 
de documentos provenientes de casos reais, os alunos deverão proceder à titulação do documento necessário à resolução de 
caso prático proposto pelo docente. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As aulas expositivas teórico-práticas dão cumprimento aos objectivos propostos, propiciando conhecimentos sobre os 
conteúdos programáticos, as quais serão sempre orientadas para o saber-saber e, principalmente, para o "saber-fazer", 
conferindo, deste modo, aos alunos, um conjunto de ferramentas jurídicas que lhes permitam a correta execução de um ato 
notarial, dando, deste modo, o seu contributo na segurança das relações jurídicas e do comérc io jurídico. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Regime de Avaliação Contínua: avaliação composta por três momentos de avaliação. 

- avaliação em trabalho escrito individual (resolução de caso teórico-prático) com a ponderação relativa de 20%. 

- avaliação em trabalho escrito individual (resoluçao de caso teórico-prático) com a ponderação relativa de 30%. 

- avaliação oral (prova oral com a duração máxima de 20 minutos), com a ponderação relativa de 50% e nota mínima de 9,5. 

 

Regime de Exame Final: 

- avaliação oral (prova oral com a duração máxima de 20 minutos), com a ponderação relativa de 100% e nota mínima de 9,5.  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- Código do Notariado, Código Civil, Código das Sociedades Comerciais.  

- FERREIRINHA, Fernando Neto, SILVA, Zulmita Neto Lino da, A Função Notarial dos Advogados, Coimbra, Almedina, 2012.  

- FIGUEIREDO, David Martins Lopes de, Titulação de Negócios Jurídicos sobre Imóveis, 2.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2014. 

- LOPES, J. de Seabra, Direito dos Registos e do Notariado, 7.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2015. 

- FERREIRINHA, Fernando Neto, Código do Notariado Anotado, 2.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2014/2015 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2016-01-06 


