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 7 a 13 de Fevereiro de 2022  

   

PROTOCOLOS FORMATIVOS   

 FEVEREIRO 

10 
Conferência Internacional 

“L'Avocat: Acteur d'une Europe qui Protège par le Droit” 

 

 Oradores: Ingrid Derveaux • Pawel Juszczyszyn • Aleksander Krysztofowicz • Filipe Marques • Ignas Vėgėlė • Constance Desaunettes • Valérie Dupong • Jean-

Charles Krebs • David Lévy • Raluca Pruna • Vincent Asselineau • Frédéric Baab • Isabelle Lemaire • Cécile Soriano • Patrick Coupeaud • Reinhard Dammann • 

Jean-Luc Vallens • Soraya Amrani Mekki • Olivier Saumon • Elodie Valette • Marie Vautravers • Jose A. Gutierrez-Fons • Eric Barbier de la Serre • Florence Merloz 

• Laurent Jacques • Thierry Wickers • Lara Rouyres • Soledad Atienza • Grégoire Kopp • Emmanuelle Hoffman 

Horário: 07h45 – 11h30 • 13h00 – 16h00 • 17h45 – 21h00 

Local: Plataforma Zoom 

Organização: Avocats Barreau Paris (Ordem dos Advogados de Paris) 

 
Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 
Informações: 

Avocats Barreau Paris (Ordem dos Advogados de Paris) 
E-mail: accueilavocats@avocatparis.org  

       

 

   

PARECERES DO CONSELHO REGIONAL DO PORTO   

 Parecer 

Advogado em causa própria / Conflito de Interesses / Impedimento / Sigilo Profissional 
 

 Parecer n.º 31/PP/2021-P 
Relatora: Maria Paula Rodrigues 
Conclusões: 
I. A possibilidade de os Advogados poderem advogar em causa própria deriva da interpretação articulada do artigo 66º do EOA, conjugado com o artigo 1º da Lei 
49/2004 de 29 de Agosto (Lei dos actos Próprios dos Advogadas e Solicitadores). 

II. Não existe qualquer impedimento em que um Advogado sócio de uma empresa seja mandatário dessa empresa, pois se ao próprio Advogado é facultada a 
possibilidade de se representar a si próprio em juízo, por maioria de razão nada há que (legalmente) o impeça de representar uma sociedade da qual é sócio, nem 
mesmo as limitações que decorrem do seu dever de guardar segredo profissional já que, para tal, há mecanismos que asseguram o bom atuar do Advogado, 
como é o caso do levantamento do sigilo. 

III. E, por maioria de razão, também é admissível o patrocínio do cônjuge do Advogado assim como o seu próprio. 

IV. O Advogado que se apresenta em Tribunal como mandatário e parte num incidente de qualificação de insolvência por força do disposto no n.º 1 do artigo 83.º 
e no n.º 2 do artigo 81.º do EOA,  deve considerar-se impedido de patrocinar os ali requeridos, ele mesmo incluído a menos que logre obter dispensa de guardar 
sigilo profissional (nos termos do regulamento de dispensa de segredo profissional). 

 
Consulte o texto integral aqui. 
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LIVRO DA SEMANA   

 Sinopse  

“A Moeda – Estudo Jurídico e Económico” 

 

 Obra que analisa a pluralidade de formas que a moeda pode hoje adotar (física, bancária, eletrónica ou virtual), sob o ponto de vista jurídico-económico.  

 

 

 

 

 

Paulo Pimenta 

Presidente do Conselho Regional 

               

 
Recebe esta publicação porque está inscrito na nossa lista. 

Para mais informações, contacte comunicacao@crp.oa.pt 
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