CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE AGREGAÇÃO DA ORDEM
DOS ADVOGADOS
Ano letivo 2019/2020
Organização conjunta do
Centro de Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais
e do Centro de Investigação de Direito Privado

Coordenação Científica das disciplinas:
Professor Doutor António Menezes Cordeiro
Professora Doutora Maria Fernanda Palma
Professor Doutor Miguel Teixeira de Sousa

A Prova escrita de agregação é composta de duas partes:
1ª Parte: Teste que incide sobre as áreas de Deontologia Profissional, Prática Processual Civil e Prática
Processual Penal.
2ª Parte: Elaboração de uma peça processual.

MÓDULO I - Deontologia Profissional
1ª sessão: 02.05.2020
Manhã
Paulo de Sá e Cunha (Advogado)
João Matos Viana (CIDPCC-FDUL, Advogado)
•

Deontologia: noções gerais;

•

Os princípios basilares da Deontologia no exercício da advocacia;

•

Enquadramento institucional da advocacia e o estatuto profissional.

•

Os regulamentos internos e o Código Deontológico dos Advogados Europeus: a
importância da deontologia na formação dos Advogados;

•

Estatuto deontológico: direitos e deveres dos Advogados;

•

Segredo profissional e responsabilidade disciplinar.

MÓDULO II – Prática Processual Civil
Tarde
•

Organização judiciária – Miguel Teixeira de Sousa (FDUL) (1h)

•

Consulta Jurídica e patrocínio judiciário - Iolanda Bastos (FDUL/Advogada)
(1h)

•

Atos processuais (citação do réu; negócios processuais (desistência, confissão e
transação); nulidades processuais – Iolanda Bastos (FDUL/Advogada) (1h)

2ª sessão: 09.05.2020
Manhã
•

Procedimentos cautelares – Cláudia Trindade (FDUL/Advogada) (1h)

•

Processo declarativo comum – Teresa Faria (FDUL/Advogada) (2h)

•

Prova – José Luís Bonifácio Ramos (FDUL) (1h)

Tarde
• Recursos – Miguel Teixeira de Sousa (FDUL) (1h30m)
• Processo executivo – Rui Pinto (FDUL) (1h30)

MÓDULO III – Prática Processual Penal
3ª sessão: 16.05.2020
Manhã
Sujeitos processuais: Arguido, Assistente, Partes Civis
•

Os atos escritos do Advogado: acusação subordinada, acusação particular,
pedido de indemnização civil, requerimento de abertura de instrução,
contestação criminal, contestação cível e requerimentos probatórios – Paulo de
Sá e Cunha (Advogado)

•

Declarações do arguido (no inquérito, em instrução e no julgamento) e, em
especial, a respetiva valoração probatória em fase de julgamento; direitos e
deveres do arguido – João Matos Viana (CIDPCC-FDUL, Advogado), David
Silva Ramalho (CIDPCC-FDUL, Advogado)

•

Medidas de diversão e colaboração premiada – João Matos Viana (CIDPCCFDUL, Advogado), David Silva Ramalho (CIDPCC-FDUL, Advogado)

Patrocínio judiciário; consulta do processo
•

Consulta do processo em segredo de justiça com vista à preparação da defesa;
confiança do processo para preparação do julgamento – João Matos Viana
(CIDPCC-FDUL, Advogado), David Silva Ramalho (CIDPCC-FDUL, Advogado)

Papel do Advogado e deveres especiais do Advogado
•

Deveres de reporte do Advogado em matéria de branqueamento de capitais –
Catarina Abegão Alves (CIDPCC-FDUL, Advogada)

Fases e Atos Processuais
•

Prática dos atos processuais: quando se praticam; contagem de prazos; prática
do ato fora do prazo; renúncia ao decurso do prazo; prorrogação de certos
prazos em procedimentos de especial complexidade; duração máxima de cada
fase processual; aceleração de processo atrasado – João Matos Viana (CIDPCCFDUL, Advogado), David Silva Ramalho (CIDPCC-FDUL, Advogado)

Nulidades
•

Os atos orais do Advogado, em especial, alegações de nulidade e/ou
irregularidade no próprio ato, requerimentos para a ata e alegações orais –
Paulo de Sá e Cunha (Advogado)

Tarde
Meios de prova, meios de obtenção de prova; valoração da prova

•

Meios de obtenção de prova, métodos ocultos de obtenção de prova – João
Gouveia Caires (CIDPCC-FDUL)

•

Métodos proibidos de prova – João Gouveia Caires (CIDPCC-FDUL)

•

Meios de prova e valoração da prova – Catarina Abegão Alves (CIDPCC-FDUL,
Advogada)

•

Medidas de coação, medidas de garantia patrimonial e modos de impugnação;
análise do artigo 219.º do CPP; Habeas Corpus – João Gouveia Caires (CIDPCCFDUL)

4ª sessão: 23.05.2020
Manhã
Processos especiais
• Processo Sumário; • Processo Abreviado; • Processo Sumaríssimo. - João
Gouveia Caires (CIDPCC-FDUL), Catarina Abegão Alves (CIDPCC-FDUL, Advogada)

Tarde
Helena Morão (CIDPCC-FDUL), Rui Pereira (ISCSP/CIDPCC), Tiago Geraldo (CIDPCCFDUL, Advogado)

Recursos: tramitação; Recurso para a Relação e recurso para o STJ
•

Recorribilidade das sentenças; recursos interlocutórios; efeitos dos recursos;

•

Requisitos do recurso em matéria de direito e de impugnação da matéria de
facto; elaboração de conclusões e respetivos requisitos;

Recursos especiais
•

Recursos de revisão;

•

Recurso de constitucionalidade;

•

Queixa para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

Encerramento: Debate / Dúvidas

