
delIbeRação n.º 887-a/2017
Processos de inscrição no

sistema de acesso ao direito e aos tribunais

o conselho geral da ordem dos advogados, reunido em ses-
são plenária de 1 de setembro de 2017, ao abrigo do disposto nas
alíneas h) e cc), do n.º 1, do artigo 46.º do estatuto da ordem dos
advogados, aprovado pela lei n.º 145/2015, de 9 de setembro,
conjugado com o disposto na Portaria n.º 10/2008, de 3 de janeiro,
com a redação que foi introduzida pela Portaria n.º 210/2008,
de 29 de fevereiro e pela Portaria n.º 654/2010 de 11 de agosto,
para efeitos do disposto nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento
n.º 330-a/2008, de 24 de junho, alterado e republicado pela deli-
beração n.º 1551/2015, de 6 de agosto, e alterado ainda pela deli-
beração n.º 230/2017, de 27 de março, deliberou, por unanimidade,
aprovar o seguinte:

1 — lotes de Processos e lotes de escalas de Prevenção

considerando não se justificar a existência de lotes de proces-
sos e/ou lotes de escalas de prevenção em qualquer comarca de
Portugal continental ou das Regiões autónomas, a próxima candi-
datura para participação no sistema do acesso ao direito não con-
templará estas modalidades de prestação de serviços.



2 — Processo de Inscrição no sistema de acesso ao
direito e aos tribunais

2.1. — Prazo de Apresentação de Candidaturas

o prazo para apresentação das candidaturas para participação
no sistema de acesso ao direito e aos tribunais decorre entre
as 16h00 m do dia 02 de novembro de 2017 e as 24h00 m do
dia 16 de novembro de 2017, hora legal de Portugal continental.

não serão aceites candidaturas para além do prazo referido no
parágrafo anterior, com exceção da situação prevista no último
parágrafo do ponto 3.

2.2. — Apresentação da candidatura

Para apresentação da candidatura ao sistema de acesso ao
direito e aos tribunais, o candidato deverá aceder à área Reservada
do Portal da ordem dos advogados, introduzindo o nome de utili-
zador e a palavra passe, elementos enviados pela ordem dos advo-
gados para acesso a tal área.

após a apresentação da candidatura, o formulário de inscrição
não pode ser alterado.

2.3. — Formulário de Inscrição

o formulário de inscrição estará disponível na área Reser-
vada do Portal da ordem dos advogados no período acima fixado
para apresentação da candidatura.

os dados enunciados nos números 3 e 4, do artigo 3.º do
Regulamento n.º 330-a/2008, de 24 de junho, alterado e republi-
cado pela deliberação n.º 1551/2015, de 6 de agosto e alterado
pela deliberação n.º 230/2017, de 27 de março, são obrigatoria-
mente indicados e constituem campos de preenchimento obrigató-
rio no formulário de inscrição.
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2.4. — Acesso à Área Reservada do Portal da Ordem dos
Advogados

os elementos de acesso à área Reservada do Portal da ordem
dos advogados (nome de utilizador e palavra passe) cujo pedido
seja recebido pelo conselho geral entre os dias 23 de outubro
e 13 de novembro de 2017 serão processados e enviados no dia útil
seguinte.

3 — Quotas da ordem dos advogados

Para efeitos de apresentação de candidatura com vista à parti-
cipação no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, os advoga-
dos, no momento da inscrição não podem ter qualquer quota em
dívida.

entende-se por regularização das quotas o pagamento integral
de todas as quotas em dívida até ao mês de outubro de 2017, inclu-
sive.

os advogados abrangidos por planos de pagamentos de recu-
peração de quotas em atraso apenas poderão apresentar a sua can-
didatura caso paguem todas as quotas em atraso até ao final do
prazo de apresentação de candidaturas, nos termos dos dois pará-
grafos anteriores.

Quando o pagamento for efetuado durante o período da candi-
datura o acesso ao formulário será garantido no dia útil seguinte à
receção do pagamento nos serviços do conselho geral.

4 — estado da Inscrição

4.1. — Levantamento da suspensão da inscrição dos Advogados

os candidatos a participar no sistema de acesso ao direito e
aos tribunais cuja inscrição se encontre suspensa terão que apre-
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sentar o requerimento de levantamento de suspensão da inscrição,
instruído nos termos do disposto no Regulamento n.º 913-c/2015,
publicado no diário da República, 2.ª série, n.º 252, de 28 de
dezembro de 2015, até ao dia 20 de outubro de 2017.

4.2. — Alterações ao estado da inscrição dos Advogados e
Advogados Estagiários

Qualquer alteração ao estado da inscrição de advogado ou de
advogado estagiário efetuada em data posterior a 31 de outubro
de 2017 será refletida no sistema informático que gere o processo
de candidatura ao acesso ao direito e aos tribunais, no prazo
de 24 horas após ter sido registada no sistema Informático da
ordem dos advogados.

5 — Início da Participação no sistema do acesso ao
direito e aos tribunais

os candidatos cuja inscrição preencha os requisitos supra
enumerados serão incluídos no sistema do acesso ao direito e aos
tribunais a partir do dia 15 de dezembro de 2017.

27 de setembro de 2017
O Presidente do Conselho Geral

guIlheRMe FIgueIRedo
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