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Projecto de Simulação Aplicado à 
Solicitadoria II 

   

1. 

Curso: Solicitadoria 

Área/ Subárea: Direito / Direito Comum 

Semestre: 6º Semestre 

Carga horária: 4,5H 

ECTS: 5 

2. 

A presente disciplina visa promover, aperfeiçoar e desenvolver junto dos alunos as 

ferramentas fundamentais para um melhor saber estudar.  

Composta por diferentes e convergentes matérias, permite uma aproximação às rotinas e 

realidades da profissão, disponibilizando e exemplificando alguns dos expedientes e 

instrumentos jurídicos empregues pelos profissionais no desempenho das funções e 

consequentes competências atribuídas aos solicitadores. 

Direccionada, primordialmente, para a vertente empresarial, reúne simultaneamente um 

conjunto de iniciativas capazes de abranger as necessidades e interesses das famílias e 

cidadãos. 

3. 

I. Procedimento tributário: 

� Impostos e seus elementos; 

� Facto tributário e métodos indirectos; 

� Garantia dos contribuintes no Direito Administrativo e Tributário; 

 

II. LGT - Análise e interpretação das normas; 

 

III. CPPT - Análise e interpretação das normas; 

 

1. 
Apresentação geral 

2. 
Objetivo geral 

3. 
Programa resumido 

4. 
Bibliografia principal 
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IV. Âmbito da aplicação da lei; 

 

V. Desconcentração e Descentralização; 

 

VI. Processo executivo fiscal: 

� Título; 

� Competência; 

� Informações; 

� Efeito devolutivo; 

� Primado da execução fiscal sobre execução civil;  

 

VII. Regime Jurídico do Processo de inventário – Lei n.º 23/2013, de 5 de março: 

� Linhas gerais; 

� Fases;  

� Legitimidade; 

� Prazo; 

� Outras matérias; 

 

VIII. Estatuto do Administrador Judicial - Lei n.º 22/2013, de 16 de fevereiro: 

� Características; 

� Funções no âmbito do PER; 

� Funções no âmbito do PIRE; 

 

IX. Código de Insolvência e Recuperação de Empresas – Lei n.º 53/2004, de 18 de 

março: 

� PER/PIRE/SIREVE (IAPMEI); 

 

X. IRN: 

� Organização; 

� Tipos de registo; 

� Actos notariais praticados por solicitadores; 

� Actos praticados em regime de exclusividade; 

 

XI. DGCI: 

� Composição; 

� Departamentos/Sectores; 

� Contencioso; 
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XII. Município: 

� Composição; 

� Constituição; 

� Tipos de divisão; 

� Condicionantes do PDM 

 

XIII. Organização Tutelar de Menores – Decreto-lei n.º 314/78, de 27 de outubro - 

análise sumária do diploma; 

 

XIV. Actas: 

� Elementos comuns;  

� Elementos não comuns; 

� Elaboração de minuta de acta; 

� Actos praticados após redacção da acta; 

 

XV. Consulta jurídica oral e por escrito; 

 

XVI. Pareceres: 

� Características; 

� Especificidades; 

4. 

Diplomas legais em vigor, incluindo a necessário legislação avulsa vigente. 

 

 


