CONSELHO REGIONAL DE COIMBRA
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
EMPREGADO FORENSE DE SOCIEDADE

1- Requerimento da sociedade (IMPRESSO)
2- Documentos referidos no impresso
3- Modelos aplicados ao caso
4- Duas fotografias do empregado
5- Pagamento da taxa de €25,50

IBAN: PT50.0033.0000.45249064886.05

INFORMAÇÕES ÚTEIS

1- Em caso de cessação de relação laboral, a sociedade tem de comunicar o facto ao conselho
regional no prazo de 30 dias.
2- Um empregado forense pode ser registado sob responsabilidade de mais do que um agente
de execução ou solicitador, desde que o impresso e as declarações sejam subscritos em
conjunto.

CONSELHO REGIONAL DE COIMBRA
EMPREGADO FORENSE DE SOCIEDADE
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Regional de Coimbra da
Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de
Execução
Avenida Fernão Magalhães, Lojas n.º 167 a 169
3000-176 Coimbra

Sociedade
escritório

principal

número de registo

na

comarca

de

,

com

,

com o

, vem nos termos do artigo 4.º do Regulamento dos

Empregados de Solicitadores e Agentes de Execução, Regulamento n.º 431/2011, de 15 de
julho, requerer o registo como seu empregado(a) forense
,

com residência

o(a)

Sr.(a)

em

, código postal
Telefone
e-mail
BI/CC

Telemóvel
nascido(a) em

/

/

Validade____________________NIF

Possuindo as habilitações escolares

,
_

(as mínimas

estabelecidas legalmente em função da sua idade).

Esclarece que o(a) empregado(a) forense irá exercer as suas funções no(s) escritório(s) na
comarca de

.

Declara que compreende a responsabilidade inerente à inscrição do seu empregado nos
termos do artigo 499.º e ss do C.C. relativamente aos praticados, enquanto comissário,
perante terceiros.
Para cumprimento do estipulado no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento n.º 431/2011, junta:
□ Certificado de habilitações
□ Cópia do Contrato de Trabalho ou comprovativo da sua inscrição na Segurança Social como
empregado do requerente;
□ Declaração na qual expressa a compreensão e aceitação das regras de segredo profissional e
de responsabilidade.

Pede deferimento
O(s) sócio(s) administrador (es) da sociedade,

CONSELHO REGIONAL DE COIMBRA
MODELO (A)
EMPREGADO FORENSE DE
DECLARAÇÃO DO EMPREGADO

DECLARAÇÃO

(nome do empregado),
residente em
código postal

Telefone

Telemóvel
Nascido em

E-mail
/

/

BI/CC

NIF

DECLARA SOB COMPROMISSO DE HONRA com vista à sua inscrição como empregado forense da
sociedade

que:

a) Compreende e aceite as regras do segredo profissional específicas da profissão de agente de
execução e de solicitador comprometendo-se a não revelar sob nenhum pretexto a terceiros
quaisquer factos de que tenha conhecimento no decorrer da atividade profissional, mesmo após
a desvinculação com a sociedade, exceto se a tal for instado por sócio da sociedade, ou se lhe
for determinado por decisão judicial transitada em julgado;
b) Leu e compromete-se a cumprir as regras do Regulamento dos Empregados de Solicitadores e
Agentes de Execução, Regulamento n.º 431/2011, de 15 de julho;
c) Está ciente da responsabilidade dos atos que praticar perante terceiros, enquanto
comissário;
d) Está disponível para participar em ações de formação profissional determinadas pela
sociedade requerente;
e) Compromete-se a devolver o cartão profissional, no prazo de dois dias úteis, quando
notificado para o efeito pela sociedade requerente ou pela Ordem dos Solicitadores e dos
Agentes de Execução.
Data

,

,

,

O(A) Declarante,

.

