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1 – A Génese do Direito Notarial

• O DIREITO NOTARIAL É DEFINIDO COMO SENDO O RAMO DO DIREITO
QUE TEM POR FIM DAR FORMA LEGAL E CONFERIR AUTENTICIDADE AOS
ATOS JURÍDICOS EXTRAJUDICIAIS.

•Mas, porque também se defende que - Todo o direito é um
direito de bens, só tentando escalpelizar o que encerra o
conceito de BENS, nos permitirá melhor abarcar a definição
supra.

Partamos então para a clarificação do conceito de BENS.Partamos então para a clarificação do conceito de BENS.

O que são bens?

Tomado numa acepção genérica, bem é tudo aquilo que 
interessa ao homem, é tudo aquilo que é apto para satisfazer 

necessidades.

Juiz Conselheiro Presidente ,Jubilado, Dr. Francisco F. Pires

26  Janeiro de 2012



1.1 – Direitos Reais Versus Direito de Bens –
Direito sobre Bens e a Relação Com o Direito 

Notarial

Com a escassez destes bens, dos bens económicos, 
leva a uma luta que gera conflitos, sendo 

necessário uma regra que arbitre, que componha 
estes conflitos.

Assim, esta regra é o direito, como regra que Assim, esta regra é o direito, como regra que 
arbitra a utilização dos meios de subsistência, 
assumindo-se assim, como regime de bens, no 

sentido de regra que permite a utilização de bens 
escassos.

Fonte: Lei nº. 3/99, de 20 de Agosto, D. R. nº. 7. 



2 – Teses Dominantes
2.1- Visão Psicológica dos Direitos Reais
O Direito Real integra a área do Direito Patrimonial em sentido macro jurídico, em que se
encontra num patamar depois de vencer os vários degraus que representam o acesso a
bens, regulando uma relação estável de domínio, uma relação directa e imediata do
homem com esses bens.

2.2- Visão Sociológica dos Direitos Reais
O Direito Real é aquela área específica do Direito Patrimonial onde o acesso aos bens já 

se consolidou, assume-se como o direito que regula as relações de repartição e 
apropriação de bens enquanto fontes de interesses, sendo aquele que bole com algo 

muito sensível dos interesses humanos.
São os direitos reais que expressam o controle dos bens reais importantes (de 

consumo, produtivos), é o direito que regula a atribuição de poderes às várias classes 
sociais sobre certos bens de subsistência e produtivos. Logo, quem tiver o domínio desses 

consumo, produtivos), é o direito que regula a atribuição de poderes às várias classes 
sociais sobre certos bens de subsistência e produtivos. Logo, quem tiver o domínio desses 

bens tem o domínio sobre a sociedade.
Daí que os direitos reais espelham um certo tipo de infra-estrutura, isto é, que 

sejam uma imagem de uma certa sociedade, de um certo tipo de economia, de uma certa 
estrutura social.

Sendo o estatuto das relações sócio-económicas básicas de cada sociedade, é o 
direito que está mais em contacto com as estruturas sócio-económicas, é a zona, é a área 

que nos diz “Quem domina, “O que é o domínio”, Quais são os objectos do domínio”, e 
em “Que se traduz esse domínio de bens escassos”.

Constitui a tradução directa da infraestrutura económica-social da sociedade.



Sistema Romano –
Sistema Feudal –

Sistema Capitalista –
Sistema Romano - Economia baseada na agricultura e na pastorícia, em que 
as pessoas após o nomadismo se sedentarizaram, se fixaram nas margens do 

Tibre.
As populações agrupavam-se em tribos, organizados à volta de certos 

centros, de certos núcleos.
O único titular do domínio era o pater. Mais ninguém tinha o domínio, 

nem a mulher nem os filius famílis, nem os clientes (pessoas que se colocavam 
sob a guarda de outrem). Mais ninguém a não ser o Pater era titular do 

domínio.domínio.
1 – Era a terra – FUNDOS – FUNDI – objecto de domínio típico de uma 

economia agro-pastoril;
2 – Os animais de carga ou de tiro; e, além destes,

3 – Os escravos – SERVUS – que eram também uma RES, uma coisa, 
podendo servir de animal de carga ou de domínio.

Sistema Feudal - A propriedade rústica era o principal objecto do domínio.
Aquele que explora a terra, que conseguiu apoderar-se não só da 

exploração, mas do domínio em si, é ele que se designa por titular do direito de 
propriedade, por oposição ao direito de superioridade.

Sistema Capitalista - A base da riqueza transfere-se para a riqueza fabril e 
mercantil, há uma mobilização da riqueza, há uma desfundarização da riqueza.



4 – Princípios orientadores da Constituição 
dos Direitos Reais – Princípios Constituintes 

dos Direitos Reais Democracia -
Princípios que se ligam ao lado INTERNO dos Direitos Reais, ao facto do Direito 

Real ser um PODER DIRETO E IMEDIATO sobre uma coisa:

1 – Princípio da Coisificação 2 – Princípio da Actualidade ou Imediação 
3 – Princípio da especialização ou Individualidade

4 – Princípio da Compatibilidade ou Exclusão 5 – Princípio da 
Elasticidade ou da Consolidação.

Estes são os princípios ligados ao LADO INTERNO dos Direitos Reais, ao Estes são os princípios ligados ao LADO INTERNO dos Direitos Reais, ao 
facto do Direito Real ser um PODER DIRETO E IMEDIATO sobre os bens.

Há interesses que se ligam ao LADO EXTERNO, a interesses de ESTABILIDADE OU 
DA MAIOR SEGURANÇA. E, aqui, surgem-nos outros princípios a saber: 1 –

Princípio da Tipicidade 2 – Princípio da Taxatividade 3 – Princípio da Causalidade 
4 – Princípio da Consensualidade 5 – Princípio da Publicidade

E, assim, se não interessa à ordem jurídica impor direitos que tenham vícios, 
que sejam irregularmente constituídos, também não interessa à ordem jurídica 
impor direitos que estejam continuamente a serem contestados, a serem alvo 

de contestação.



4.1 – Princípios Constituintes do Direito Real 
– Os Sistemas do Título e do Modo

Há que buscar um compromisso entre esses dois interesses subjacentes 
ao interesse da ESTABILIDADE ligado ao Lado Externo. E é para 

estabelecer este compromisso, este modus vivendi entre estes dois 
interesses aqui em presença que há vários sistemas.

Assim, há sistemas que exigem para a produção de um efeito real não 
só a REGULARIDADE do TÍTULO, mas também a INDISCUTIBILIDADE do 

Direito Real – São Sistemas de TÍTULO E MODO.

- Não é possível a constituição de Direitos Reais sem uma CAUSA - Não é possível a constituição de Direitos Reais sem uma CAUSA 
JURÍDICA VÁLIDA de constituição de Direitos Reais – O TÍTULO DE 

AQUISIÇÃO.

O TÍTULO – é o fundamento ou causa jurídica que justifica o 
aparecimento em concreto de um Direito Real. Há que buscar um 

compromisso entre esses dois interesses subjacentes aos interesse da 
ESTABILIDADE ligado ao Lado Externo. E é para estabelecer este 

compromisso, este modus vivendi entre estes dois interesses aqui em 
presença que há vários sistemas.

Assim, há sistemas que exigem para a produção de um efeito real não 
só a REGULARIDADE do TÍTULO, mas também a INDISCUTIBILIDADE do 



5 – A Figura do Tabelião e a Evolução da 
Instituição Notarial

A NECESSIDADE DE EMISSÃO DO TÍTULO INPLICA A INTERVENÇÃO DE UMA ENTIDADE 
QUE NÃO SENDO PARTE NO NEGÓCIO, TEM NO ENTANTO DE SE TER EM CONTA PARA A 

SUA EFECTIVAÇÃO.
ESTAMOS DESTE MODO A REFERIR-NOS A INTERVENÇÃO DE UMA FIGURA, A  

DO TABELIÃO
A monarquia portuguesa, logo em seu alvor, tivera já seus tabeliães, conforme se demonstra com 

certos documentos extraídos dos cartórios de Lorvão, Santa Cruz de Coimbra e outros arquivos 
eclesiásticos e civis. Seu número, porém, era reduzido, porque os portugueses de então – filhos 

oriundos das mais variadas raças, dado o espírito de aventuras guerreiras dos seus povos antepassados 
– eram, a um tempo, pobres ignorantes, e essencialmente guerreiros. Mas a esse tempo, a justiça, a 

administração eram puro arbítrio. A prepotência dos clérigos dava-lhes foros de governantes, e os ricos administração eram puro arbítrio. A prepotência dos clérigos dava-lhes foros de governantes, e os ricos 
homens infanções, vassalos e cavaleiros, perante o fantasma opressor do anátema papal, só lidavam 

em guerras, justas, torneios e cavalarias (1).

Com efeito, os visigodos, uma das tribos dos godos que se apossaram violentamente de 
toda a península ibérica, e, por consequência, da Lusitânia, eram menos selvagens e ferozes do que os 

povos primitivos que então habitaram a península: os alanos, os vândalos e os suevos. Porque 
possuíam um grau de ilustração bastante elevado relativamente à da maioria dos demais povos de 

então, tinham já, a esse tempo, suas leis, que puseram em vigor na Lusitânia, e das quais resultou, no 
século VII, e em virtude do Concílio 16º.De Toledo, o chamado Código Visigótico.

Neste código se trata da prova instrumental (Liv. II, 35º. Tit. I, § 22) e de contratos, e se 
exige para a sua validade o sinal, ou assinatura das partes contratantes e de testemunhas. Deduzem 
JORGE CAMELIER e PAIVA MANSO, que este facto prova que ao tempo já existiam tabeliães, embora 

sem caráter oficial. E, como os clérigos eram quase as únicas pessoas que sabiam escrever, os tabeliães 
desta época eram, na maioria, eclesiásticos. 



6.Direito Notarial em S.T.P. 6.1 – A Situação 
Actual

De conformidade com o disposto no ARTIGO 48º. DA CONSTITUIÇÃO DE 15 DE DEZEMBRO 
DE 1975, PUBLICADA NO DIÁRIO DA REPÚBLICA Nº. 39, DA MESMA DATA, - que textualmente reza: - “A 

LEGISLAÇÃO PORTUGUESA EM VIGOR À DATA DA INDEPENDÊNCIA NACIONAL MANTÉM 
TRANSITORIAMENTE A SUA VIGÊNCIA EM TUDO QUE NÃO FOR CONTRÁRIO À SOBERANIA NACIONAL, 
À PRESENTE CONSTITUIÇÃO, ÀS RESTANTES LEIS DA REPÚBLICA E AOS PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS DO 

MLSTP”, fim de citação.

Por via da recepção acima citada, passaram a vigorar no novo sistema jurídico sãotomense 
os diplomas legais então em vigor, incluindo, como é evidente os reguladores do Direito Notarial.

Ora, na altura vigorava, neste ramo específico do direito, em S. Tomé e Príncipe, o Código 
do Notariado aprovado pelo Decreto-Lei 47 619, de 30 de Março de 1967, mandado aplicar pela 

Portaria Nº. 23 065, de 18 de Janeiro de 1968, publicada no Boletim Oficial Nº.3,de 18 de Janeiro de 
1968, cujo artigo 1º. Estabelece que a função notarial tem essencialmente por fim dar forma legal e 

autenticidade aos actos jurídicos extrajudiciais.
Tendo sido embora aprovados diplomas diversos nos anos que se seguiram, Tendo sido embora aprovados diplomas diversos nos anos que se seguiram, 

particularmente no âmbito da aprovação de Orgânicas do Ministério da tutela do sector, não foram no 
entanto introduzidas alterações substanciais no domínio do direito notarial, senão com a publicação da 

Lei nº. 9/2009, de 8 de Outubro, por via da qual se propôs alterar os artigos 5º. e 18º. do vigente 
Código do Notariado, no primeiro caso aditando-se-lhe um número 3 através do qual se propôs atribuir 

quer aos advogados quer aos funcionários do Guiché Único competência para exarar termos de 
autenticação em documentos particulares, ou de simples reconhecimento da autoria da letra com que 
esses documentos estão escritos ou das assinaturas neles apostas, e, no segundo, aditando-se-lhe um 
número 2, por via do qual se pretendeu obviar a utilização do suporte digital no caso de escrituras, se 

as partes forem portadoras do referido suporte, ficando-se no entanto com a sensação de que o 
legislador não terá sido tão explícito quanto tencionava.

Merecem igualmente referência, neste domínio os Decretos-Leis nºs. 37/2009, de 13 de 
Outubro e 6/2010, de 8 de Junho, o primeiro, com o qual se visou criar o Guiché Único para criação de 
empresas, e, o segundo, com o qual se visou alterar o primeiro, restringindo, nalguns aspectos a área 

de acção que lhe havia sido atribuída, e finalmente, o Decreto nº. 7/2010, também de 8 de Junho, que 
veio aprovar o Regulamento do Guiché Único para criação de empresas.



6.2 – Que Perspetivas no Âmbito da 
Reforma do Sistema de Justiça

Se não se pode deixar de aplaudir a iniciativa legislativa que conduziu às alterações acabadas de referir, há no entanto de 
convir que são ainda manifestamente insuficientes para fazer face aos ingentes problemas que, em abono da verdade, se 

produziram e se arrastam no setor de algumas décadas a esta parte.
Com efeito, não se lhe pode deixar de reconhecer a virtude de precaver situações tanto do presente, como do 

futuro, com as medidas ora introduzidas, mas mesmo aí torna-se necessário ressalvar que os objectivos preconizados só 
poderão ser alcançados se medidas oportunas forem tomadas no sentido de resolver situações que já actualmente se colocam, 

de financiamento do sector, com vista a fazer face a elementares problemas logísticos que já lhe tolhem os passos.
Mas se problemas de ordem prática como os de logística se mostram de viável e imediata solução, já não se 

poderá dizer o mesmo relativamente à garantia da preservação do património registral nacional que corre sérios riscos, se se 
continuar a contornar a necessidade ingente de lhe meter a mão.

Parece, por isso, oportuno referir que ao longo desta apresentação tem sido dada particular ênfase ao Direito 
Notarial, mas torna-se necessário ressaltar que no sistema seguido em S. Tomé e Príncipe, que é o do TÍTULO, à semelhança do 

sistema português, o Direito Notarial anda intimamente ligado a um outro ramo do Direito ainda aqui não referido de forma 
expressa, que é o Direito Registral. Pois, no nosso sistema, é o Direito Registral que se ocupa do título.

Na realidade, todo o sujeito que adquire, seja por compra e venda, doação ou qualquer outro meio algum 
imóvel ou móvel sujeito ao registo e que seja detentor da necessária escritura, não garante o seu direito perante terceiros, se 

Na realidade, todo o sujeito que adquire, seja por compra e venda, doação ou qualquer outro meio algum 
imóvel ou móvel sujeito ao registo e que seja detentor da necessária escritura, não garante o seu direito perante terceiros, se 

não proceder ao respectivo registo, pois é a única via de garantir o seu direito, a sua legítima titularidade.
Daí, ressalta a importância vital do registo, pelo que todas as reformas que não tenham em conta a necessidade 

não só de criar as condições para a fluidez dos negócios quer presentes quer futuros, mas também da preservação do acervo 
patrimonial registral existente, estará condenado ao fracasso.

Em todo o tempo os titulares de direitos têm necessidade de fazer valer esse direito, tanto mais quanto a aquisição desses 
direitos distam no tempo.

A reforma no domínio do sector da justiça não pode, por isso, deixar de ter em conta a necessidade de criação 
das condições de índole legal, logística e demais, necessárias para garantir a perenidade do acervo registral existente e, 

nomeadamente a recuperação do material em risco, sejam eles livros ou fichas, como passo preliminar para a informatização 
do sector que, tudo aponta, deverá ser o fim último a alcançar, na atual era das novas tecnologias da informação e 

comunicação. 
Os arquivos registrais são os únicos e uma vez perdidos ninguém é titular de seja o que for não podendo fazer 

prova dessa titularidade.


