
(Recusador Oficial dos Tempos). Mas, nao tern sicto necessano, 
porque toclos tern cumprido. Vai usar agora da palavra 0 Dr. Paulo 
Teixeira, cia Cfunara dos Solicitadores. 

Dr. Paulo Teixeira 

EX."If) Sr. Presidente do Conselho Nacional de Avalia<;iio do Hnsino 
Superior, Prof IJoutor Adriano Moreira; Ex.I11O 5r. Presidente do 
COllsclho Nacional de Profissoes Liberais, Dr. Miguel Biro; Ex. III", 
colegas da mesa, Ex.1J1OS dirigentes das profissoes liberais aqui 
prescntes, minhas senhoras e meus senhores. 

Cabe-nle a ingrata e honrosa tare fa de representar a Camara dos Soli
citadores neste col6quio. 

Permitam-me que resumidamente relembre urn pouco da hist6ria da 
minha profiss3.o. 

Os solicitadores constituem uma das mais antigas profissoes liberais 
em Portugal. Ao longo da hist6ria tiveram diferentes designa<.;oes, 
como a de Vozeiro a partir de 1164 e a de Procurador nas Ordena
<,/)es Afonsinas. Foi, porem, nas Ordena<.;oes Filipinas que passaranl a 
ser mencionados de uma forma absolutamente clara, como solicita
dores, especificando-se as suas fun<.;oes. 

Poderemos dizer que 0 solicitador foi sempre ao longo da sua hist6-
ria unl profissional que se encarregava de representar terceiros conlO 
procllrador. Por vezes, a lei concedeu a alguns fun<.;oes muito carac
terfsticas e ate sui generis - como foi 0 caso dos solicitadores de resi
duos (encarregados de garantir 0 cumprimento das disposic;oes testa
mentarias a favor da alma), e que assim eram referidos nas 
Ordena<.;()es Pilipinas " ... e a quem, para que as causas dos residuos 
fossem arrecadadas, como convinha e as almas dos defuntos descar
regadas, incumbia fazer citar os testamenteiros, ou quaisquer outras 
pessoas que algutna coisa dos defuntos tivessem sonegado". 

Alias podelnos hoje afirmar com alguma piada que tera sido esta a 
primeira das especializac;6es do solicitador. 
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Apesar da eXlstencia e reconhecimento da protlssao, certo e que, 
excluindo algumas associa<;6es regionais de socorros mutuos, nao 
existiu nenhuma estrutura associativa de inscri<;ao obrigatoria e COIn 

conlpetencias disciplinares ate 1927. 

Neste ano de 1927, foram formalmente criadas as Camaras dos Soli
citadores, com sede em Lisboa, Porto e Coimbra, pelo que, deste 
1110do, constitui uma das primeiras associa<;6es publicas de profissio
nais liberais como hoje sao entendidas. 

Estatutariamente, a inscri<;ao de urn solicitador estava condicionada 
ao bacharelato em Direito, ou curso liceal, acrescido de dois anos de 
estagio e, ainda, de urn exame especial organizado pelo Ministerio da 
justi<;a. 

Com a introdu<;ao do novo estatuto de 1976, a Camara dos Solicita
dores assumiu uma interven<;ao activa na forma<;ao dos seus pares e 
na organiza<;ao dos estagios protlssionais, ate entao deixados ao 
cuidado dos proprios candidatos e seus patronos. 

Naquela actividade formativa, a Camara dos Solicitadores implemen
tou cursos de fonna<;ao teorico-praticos, com uma carga horaria e 
abrangencia curricular que foi sendo gradualmente incrementada, 
utilizando como formadores, Magistrados, Advogados, Notarios, Con
servadores dos Registos, Tecnicos Tributarios e, naturalmente, Solici
tadores. A par desta estrutura concebida e implementada pela 
Camara dos Solicitadores, foram introduzidas novas regras atinentes 
ao estagio profissional, da responsabilidade de Grupos Orientadores 
de Estagio autonomos, compostos, de igual modo, por aqueles 
protlssionais. 

Apesar das dificuldades inerentes a organiza<;ao e manuten<;ao de 
UI11a estrutura formativa como a que foi mencionada, arrecadamos 
uma experiencia muito enriquecedora, que nos permitiu estabelecer 
os parametros da analise entre a forma<;ao de cariz teorico e a aplica
<;ao pratica de tal saber, com 0 prop6sito de garantir 0 ingresso na 
actividade protlssionallogo ap6s a conclusao da forma<;ao. 

Alias, tal facto de enorme relevancia, justifica plenamente a louvavel 
iniciativa do presente co16quio. 

Ate a aprova<;ao do estatuto de 1999, aos licenciados em Direito nao 
era exigido estagio protlssional, em contraposi<;ao com a sua exigen-
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cia aos bachareis e aos que completavam 0 curso de forma<.;ao pro
movido pela Camara dos Solicitadores. 

Fa<.;o parte do numero de solicitadores que tern 0 privilegio de ter 
frequentado 0 curso de forma<.;io da Camara dos Solicitadores, 
o respectivo estagio profissional e concluido posteriormente a licen
ciatura em Direito. 

o contraponto destas experiencias e 0 contacto com diversos colegas, 
na qualidade de dirigente da Camara dos Solicitadores permite-me 
constatar as dificuldades de ingresso na vida pratica, pela incom
preensao dos chamados c6digos de conduta e regras tribais na~ 
escritas que fazem parte de qualquer realidade profissional e que s6 
sao apreendidas ao fim de anos de exercicio ou atraves de uma 
inicia<.;ao activa e cumplice por outros profissionais. 

E inegavel que aquele que tiver uma boa forma<.;io teorica, quando 
ultrapassa as dificuldades criadas pelo desconhecimento das boas 
tecnicas da pratica profissional, esta em condi<.;6es de obter melhores 
presta<.;6es do que aqueles que tern forma<.;io de caracter essencial
mente empirica. 

Talvez por for<.;a desta experiencia, a Camara dos Solicitadores pro
pos e foi recentemente aprovado pelo Governo, aguardando promul
ga<.;6es e publica<.;io no Jornal Oficial, 0 novo estatuto dos solicitado
res, que modifica alguns dos parametros da forma<.;io. 

Foram, entre outras, introduzidas regras referentes a diminui<;io 
drastica da dura<.;io do periodo de estagio profissionaI, desde 
que para tanto as institui<.;6es de ensino superior, atraves de 
protocolo a celebrar com a Camara dos Solicitadores, garantam 
forma<.;ao em areas especificas e 0 desenvolvimento de praticas 
profissionais. 

Este novo estatuto vern tambem consagrar a forma<.;ao em especiali
za<.;6es sob a responsabilidade da Camara dos Solicitadores e bern 
assim fomentar a forma<.;io continua como obriga<.;ao estatutaria. 

Em jeito de conclusao, e a titulo pessoal, permito-me sugerir que 
deve ser incentivada uma correIa<.;io mais estreita entre a forma<.;ao 
acach~lnica e a pratica, que fomente a compreensao dos problemas, 
o saber fazer, 0 saber 0 que nao se sabe, 0 conhecer on de se pock ir 
saber ou quem sabe. 

1';7 
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Para atingir tal objectivo, julgo que sera. essencial iniciar () aluno 
do ensino superior em actividades praticas 0 mais cedo possivd. 
Heconhe<;o, porem, que a ser assim, exigir-se-a das universidades, das 
associa<.;6es profissionais e dos seus associados, a assun<.;ao de um 
desafio comum na cria<.;ao de espa<.;os e momcntos pr{)prios para 
o desenvolvimento daquelas actividades praticas, mas sem nunca 
pen.ler de vista um grau elevado de conhecimentos classicos. 

Debates como 0 de hoje contribuirao para este desiderato. 

Muito obrigado. 


