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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242225;8437225  - Direito dos Registos 

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

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Fitas/Mário Filipe 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): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A presente unidade curricular visa proporcionar ao aluno / futuro solicitador os conhecimentos e ferramentas básicas sobre o 
conceito, natureza e funcionamento dos registos enquanto instrumentos necessários à realização do valor "segurança jurídica", 
com ênfase na vertente prática fundamental à interacção com os demais actores juridicários, nomeadamente, os 
conservadores, oficiais e demais funcionários que laboram nos serviços de registo / conservatórias. Pretende-se que os alunos 
conheçam os objectos, princípios e especificidades de cada uma das espécies de registos, de modo a que sejam capazes de 
promover correctamente pedidos de registo - devendo, para tanto, conhecer a documentação necessária para o efeito -, bem 
como conhecer os actos de registo e vícios a estes atinentes, resolvendo as questões atinentes a cada um dos 
inframencionadas matérias. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Registo Civil: conceito, objecto e finalidade; princípios; actos de registo; meios de prova; actos, documentos e sentenças 
estrangeiras; procedimentos simplificados de sucessão hereditária; processo de divórcio e separação de pessoas e bens por 
mútuo consentimento. 

2. Registo Predial: conceito, objecto e finalidade; princípios; actos de registo e respectivas modalida des; efeitos e vícios do 
registo; processo de registo; meios de prova; processos de justificação administrativa e de rectificação. 

3. Registo Automóvel: conceito, objecto e finalidade; princípios; actos de registo  e respectivas modalidades; efeitos e vícios do 
registo; processo de registo; meios de prova; regime supletivo. 

4. Registo Comercial: conceito, objecto e finalidade; princípios; actos de registo  e respectivas modalidades; efeitos e vícios do 
registo; processo de registo; meios de prova; procedimento administrativo de dissolução e liquidação; procedimento especiais 
de extinção imediata de entidades comerciais. 

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: 
pretende-se que os alunos / futuros solicitadores conheçam quais os factos sujeitos a registo, quais são de registo obrigatório 
(e, em caso afirmativo, qual o prazo da sua promoção), qual o modo pelo qual se registam, como alterar as menções constantes 
dos registos (quando estes se mostrem desactualizados, incorrectos ou viciados), qual a documentação necessária para o seu 
registo, assegurando, assim, que o aluno será capaz de informar e aconselhar os seus futuros clientes sobre qual o meio de 
assegurar as suas pretensões. O aluno deverá saber aplicar os conhecimentos obtidos nas demais unidades curriculares 
(direito da família, direitos reais, direito das obrigações, direito das sociedades comerciais, notariado, direito fiscal) ao  
ordenamento jurídico registal, de modo a resolver as problemáticas que no seio deste se equaci onam. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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O ensino assentará na imprescindível frequência das aulas presenciais e sessões síncronas semanais, bem como na página na 
plataforma Moodle, onde serão disponibilizados as informações e os conteúdos, bem como realizadas as actividades de 
aprendizagem. A plataforma será utilizada também para a interacção entre os docentes e os estudantes através de fóruns.  As 
aulas tradicionais serão, sobretudo, destinadas à exposição e debate dos vários temas tratados e à realização de exercícios d e 
aplicação de conhecimentos. Na versão à distância, existirão sessões síncronas semanais entre os docentes e os alunos.  

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 promoção de um pedido 
de registo, dando, deste modo, o seu contributo na segurança das relações jurídicas e do comércio jurídico  

A metodologia de aprendizagem baseada em aulas teóricas e práticas permite aos alunos aplicar os conhecimentos teóricos 
adquiridos a casos práticos propostos pelo docente, onde se levantem problemáticas com as quais se irão deparar no decurso 
das futuras profissões. 

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 30%. 

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

- 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 Civil, Código das Sociedades Comerciais, Código do Registo Civil, Código do Registo Predial, Código do Registo 
Automóvel e Regulamento do Registo de Automóveis, Código do Registo Comercial e legislação complementar.  

- GUERREIRO, J. A. Mouteira, Temas de Registos e de Notariado, Coimbra, Almedina, 2010. 

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

- MENDES, Isabel Pereira, Código do Registo Predial Anotado e Comentado com Diplomas Conexos, 17 .ª edição, Coimbra, 
Almedina, 2009. 

- FERNANDES, Luís Carvalho, Lições de Direitos Reais, 6ª edição, Lisboa, Quid Juris, 2009. 

- JARDIM, Mónica, Efeitos Substantivos do Registo Predial: Terceiros para Efeitos de Registo (Dissertação de doutoramento), 
Coimbra, Almedina, 2013. 

- Pareceres do Conselho Técnico do Instituto dos Registos e Notariado (IRN), disponíveis em < http://www.irn.mj.pt/ >. 
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