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PARTE D

 TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO

Despacho n.º 11350/2014
Em cumprimento do n.º 6, do Desp. 7.546/04, do SEJ, de 31 de março, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, de 16 de abril de 2004, atenta 
a lista de candidatos para a vaga aberta como analista na Comissão de 
Análise dos Sumários dos Acórdãos Crime, decido nomear o Exmo. Sr. 
Juiz Desembargador, Dr. José Alberto Vaz Carreto, em virtude de ser 
aquele que possuiu mais antiguidade no exercício da função.

A presente nomeação tem efeitos, na sequência do n.º 1, do referido 
despacho, a 1 de setembro de 2014, sem termo certo, conforme se 
infere do seu n.º 3, sem prejuízo de revogação, desde que requerida 
pelo próprio ou por termo de funções nesta Relação, pese embora o 
disposto no n.º 8.

O pagamento será feito nos moldes previstos pelos n.os 9 e 12, do 
citado despacho.

4 de setembro de 2014. — O Presidente do Tribunal da Relação do 
Porto, José António de Sousa Lameira.
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PARTE E

 CÂMARA DOS SOLICITADORES

Regulamento n.º 399/2014

Regulamento do Registo das Sociedades de Solicitadores
e Sociedades de Agentes de Execução

Nota justificativa
O Estatuto da Câmara dos Solicitadores, aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º 88/2003, de 26 de abril e alterado pelo Decreto -Lei n.º 226/2008, 
de 20 de novembro, prevê, nos seus artigos 102.º e 119.º -A, que os 
solicitadores e os agentes de execução podem constituir sociedades ou 
participar em sociedades, com o objeto do exercício da solicitadoria ou 
das competências de agente de execução.

Referem os mesmos artigos que, enquanto não for objeto de diploma 
próprio, à constituição de sociedades de solicitadores ou de agentes de 
execução é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto para 
as sociedades de advogados.

A constituição e alteração das sociedades de advogados encontram -se 
reguladas pelo Decreto -Lei n.º 229/2004, de 10 de dezembro.

Ao conselho geral compete elaborar e manter atualizado o registo 
das sociedades de solicitadores, nos termos da alínea l) do artigo 41.º 
do Estatuto da Câmara dos Solicitadores. Ainda nos termos dos mesmos 
artigos 102.º e 119.º -A referidos, compete ao conselho geral regulamentar 
os registos das sociedades de solicitadores e das sociedades de agentes 
de execução.

Foi aprovado no conselho geral de 1 de julho de 2005, o Regula-
mento do Registo das Sociedades Civis de Solicitadores (Regulamento 
n.º 8/2006, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 8 de 
fevereiro de 2006). Todo o desenvolvimento em termos informáticos 
ocorrido entretanto e a alteração ao Estatuto da Câmara dos Solicitado-
res pelo Decreto -Lei n.º 226/2008, de 20 de novembro, aconselham a 
alteração ao Regulamento das Sociedades de Solicitadores, introduzindo 
normas aplicáveis às sociedades de agentes de execução e prevendo 
o registo em suporte informático, bem como a disponibilização de 
certidões permanentes.

Nos termos atrás referidos, o conselho geral da Câmara dos Solicita-
dores, na sua reunião de 10 de maio de 2014, deliberou aprovar o Re-
gulamento do Registo das Sociedades de Solicitadores e das Sociedades 
de Agentes de Execução.

Preâmbulo:
Assim, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 102.º e do n.º 3 do 

artigo 119.º do Estatuto da Câmara dos Solicitadores, é aprovado o Re-

gulamento do Registo das Sociedades de Solicitadores e Sociedades de 
Agentes de execução, o qual se rege pelas seguintes disposições:

Regulamento do Registo das Sociedades de Solicitadores 
e Sociedades de Agentes de Execução

Artigo 1.º

Finalidade do registo

O registo das sociedades de solicitadores e das sociedades de agentes 
de execução destina -se a dar publicidade à situação jurídica das mesmas 
sociedades.

Artigo 2.º

Competência

O registo das sociedades de solicitadores e das sociedades de agentes 
de execução compete ao conselho geral da Câmara dos Solicitadores.

Artigo 3.º

Eficácia entre as partes

Os factos sujeitos a registo, ainda que não registados, podem ser 
invocados entre as próprias partes ou os seus herdeiros.

Artigo 4.º

Oponibilidade a terceiros

Os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra terceiros depois 
da data do respetivo registo.

Artigo 5.º

Prioridade do registo

1 — O direito inscrito em primeiro lugar prevalece sobre os que lhe 
seguirem, por ordem da data dos registos e, dentro da mesma data, pela 
ordem temporal das apresentações correspondentes.

2 — O registo convertido em definitivo conserva a prioridade que 
tenha como provisório.

3 — Em caso de recusa, o registo feito na sequência de recurso jul-
gado procedente conserva a prioridade correspondente à apresentação 
do ato recusado.


