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 25 de Abril a 1 de Maio de 2022  

   

FORMAÇÃO CONTÍNUA   

 ABRIL 

26 
Web Conferência 

“O crime de branqueamento em análise prática” 

 

 Orador: André Lamas Leite 

Horário: 17h00 

Local: Plataforma Zoom 

Organização: Delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos Advogados 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 

Informações: 

Delegação de Vila Nova de Famalicão 

Telemóvel: 939 876 263 

E-mail: vilanovadefamalicao@del.oa.pt     

 

   

 ABRIL 

28 
Conferência 

“Vicissitudes do Acesso ao Direito e Apoio Judiciário” 

 

 Oradora: Olga Melo 

Horário: 14h30 

Local: Aqua Hotel, Rua Aquilino Ribeiro 1, 3880-151 Ovar 

Organização: Delegação de Ovar da Ordem dos Advogados 

 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 
Informações / Inscrições: 

Delegação de Ovar 

Email: ovar@del.oa.pt  
 

 

   

 ABRIL 

28 
Web Conferência 

“Os Recursos no Processo Civil” 

 

 Oradores: A. Abrantes Geraldes • J. Lebre de Freitas 

Horário: 17h00 

Local: Plataforma Zoom 

Organização: Delegação de Braga da Ordem dos Advogados 

 

Entrada livre, aqui 

 

 

Informações: 

Delegação de Braga 

Telemóvel: 939 876 210 

E-mail: braga@del.oa.pt 
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ABRIL 

28 

Conferência 

“Processo de Inventário (Novo Regime decorrente da Lei 117/2019, de 13.09 – alterações ao 

C.P. Civil e questões práticas)” 

 

 Oradores: Pedro Pinheiro Torres • Nuno Alonso Paixão 

Horário: 18h00 

Local: Salão Nobre da Junta de Freguesia da Cidade da Maia, Avenida Dom Manuel II, 1573, Vermoim 4470-334 Maia 

Organização: Delegação da Maia da Ordem dos Advogados 

 

Entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia 

 

 

Informações / Inscrições: 

Delegação da Maia 

Email: maia@del.oa.pt    
    

 

   

PROTOCOLOS FORMATIVOS   

 
ABRIL 

29 

Mesa Redonda 

“Crianças e famílias refugiadas - O papel do Estado Português no acolhimento aos refugiados da 

guerra na Ucrânia” 

 

 Oradores: Ana Paula Alves • Isabel Pastor • Dora Estoura • Ana Rita Alfaiate • Ana Rita Gil • Joana Nunes Vicente • Matilde Lavouras • Paula Távora Vítor • 

Geraldo Ribeiro • Rafael Abreu • Rita Penedo 

Horário: 14h00 – 19h00 

Local: On-line 

Organização: Centro de Direito da Família da Faculdade de Direito de Coimbra 

 

 

Informações: 

Centro de Direito da Família da Faculdade de Direito de Coimbra 

Telemóvel: 967 041 744 

E-mail: cdf@fd.uc.pt        

 

   

PARECERES DO CONSELHO REGIONAL DO PORTO   

 Parecer 

Contrato de tarefa / Câmara municipal / Jurista / Procuradoria ilícita 

 

 Parecer n.º 2/PP/2022-P 

Relatora: Maria José Rego 

Conclusões: 

I. É ilegal o contrato de tarefa outorgado com um jurista sem inscrição em vigor na Ordem dos Advogados, nem na Ordem dos Solicitadores e Agentes de 

Execução, para a prestação de serviços de assessoria jurídica, nomeadamente para “realizar estudos, informação, relatório e elaboração documentos, do domínio 

jurídico”, com uma Câmara Municipal porque o seu objecto constitui a prática de um crime de procuradoria ilícita como resulta da interpretação conjugada dos 

arts. 1º, nºs 1, 3, 5 e 6, 3º e 7º, nº1, al. a) da Lei nº 49/2004, de 24 de Agosto. 

II. Só seria lícito o contrato de tarefa se o prestador de serviços fosse docente em Faculdade de Direito e os serviços de assessoria jurídica a prestar pelo jurista 

sem inscrição em vigor na Ordem dos Advogados, nem na Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução se restringissem à elaboração de pareceres escritos 

para o município contratante (cf. art. 1º, nº 3 da Lei nº 49/2004, de 24 de Agosto) 

III. Incorre em responsabilidade criminal o jurista que, sem inscrição em vigor na Ordem dos Advogados, nem na Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, 

preste serviços de assessoria jurídica, ao abrigo de contrato de tarefa, nomeadamente “estudos, informação, relatório e elaboração documentos, do domínio 

jurídico”, por solicitação do município contratante, praticando um crime de procuradoria ilícita, p.e p. pelo art. 7º, nº1, al. a) por referência aos arts. 1º, nºs 1, 3, 5 

e 6, todos da Lei nº 49/2004, de 24 de Agosto. 

IV. Todos os que auxiliem ou colaborem com o jurista contratado naqueles termos – ao abrigo de contrato de tarefa, sem inscrição em vigor na Ordem dos 

Advogados, nem na OSAE, e sem que seja docente em Faculdade de Direito – na emissão de pareceres jurídicos ou na prática dos demais actos próprios de 

advogados, também podem incorrer na prática do crime de procuradoria ilícita ao abrigo do disposto na al. b) do nº 1 do art. 7º da Lei nº 49/2004, de 24 de 

Agosto. 

V. Um jurista sem inscrição em vigor na Ordem dos Advogados ou na Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, só pode ser contratado para a prestação de 

“serviços de assessoria jurídica na modalidade de tarefa" por uma Câmara Municipal e elaborar pareceres jurídicos neste contexto, se for docente numa 

Faculdade de Direito, e só para a emissão daqueles pareceres, devendo abster-se da prática de qualquer outro acto próprio de advogado, sob pena da prática de 

um crime de procuradoria ilícita. 

 

Consulte o texto integral aqui. 
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LIVRO DA SEMANA   

 Sinopse  

“Convenções sobre Dupla Tributação no Atual Direito Fiscal Internacional” 

 

 Obra que tem por objetivo ser um instrumento de reflexão e de apoio no processo de aquisição e de aprofundamento das noções teóricas inerentes às Convenções 

de Dupla Tributação, sem olvidar o relacionamento destas com os importantes desafios do actual Direito Fiscal Internacional 

 

 

 

 

  

Paulo Pimenta 

Presidente do Conselho Regional 

 

João Cambão 

Pelouro da Comunicação e Inovação 

 

               

 
Recebe esta publicação porque está inscrito na nossa lista. 

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

 

 

mailto:comunicacao@crp.oa.pt
https://biblioteca.crporto.com.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=8025&DataBase=105232_BASEP&Operator=&Profile=Default&format=WWW_FULL
https://direitoemdia.pt/
https://www.facebook.com/crporto.oa

