REGULAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS
PRESTADOS AOS
ASSOCIADOS DO STRN
Conselho Directivo Regional do Sul e Ilhas

Artigo 1º
(Princípios)

1 - O apoio jurídico a associados deve ser articulado com a prossecução de
finalidades do Sindicato e com o apoio a outros associados, nos termos da
alínea i, do nº 2, do artº 4º, dos Estatutos publicados na III série, nº 16, do
Diário da República do dia 20/01/1977.

2 - Se necessário, o apoio jurídico, deve ser articulado, em cada caso concreto,
com acções de outra natureza, a prosseguir, designadamente, através da
Direcção do Conselho Directivo Regional do Sul e Ilhas, ao diante CDR-SI, e
do serviço concreto a que o associado esteja funcionalmente afecto.

Artigo 2º
(Acesso)

1 - Têm acesso ao apoio jurídico, os associados no pleno gozo dos seus
direitos, que não tenham quotas em atraso, e que tenham antiguidade sindical
de, pelo menos, seis meses.

2 - Têm também acesso ao apoio jurídico os associados que, estando
suspensos de direitos por qualquer das razões previstas nos Estatutos tenham
mantido o pagamento de quota desde o início da situação de suspensão.

3 - Perde o direito ao apoio jurídico o associado que se desvincule do Sindicato
ou fique suspenso e que não tenha mantido o pagamento de quota.

Artigo 3º
(Cobertura)

1 - O apoio jurídico inclui, a prestação aos associados dos serviços jurídicos a
seguir indicados, através da elaboração de documentos escritos, em suporte
papel ou informático, e de informações verbais ou escritas:

a) face a factos concretos expostos pelos associados, sobre os seus direitos e
deveres;
b) aconselhamento, nas mesmas circunstâncias, quanto ao modo de proceder;
c) produção de pareceres escritos;
d) elaboração de minutas de requerimentos, reclamações e recursos não
judiciais;
e) patrocínio judiciário em contencioso decorrente da relação jurídica de
emprego em que a contraparte seja, exclusivamente, o Instituto dos Registos e
do Notariado, Instituto Público, IRN IP.

2 - O apoio jurídico é prestado em relação à defesa de direitos laborais e ao
exercício da profissão.

3 - O apoio jurídico é prestado mesmo quando outros associados do Sindicato
sejam contra-interessados no desfecho dos procedimentos, sem prejuízo da
concessão de apoio jurídico a que estes tenham direito nos termos do presente
Regulamento.

4 - Ocorrendo a circunstância prevista no número anterior, o Sindicato garantirá
apoio aos contra-interessados que o solicitem, podendo contudo condicionar
esse apoio à aceitação de uma posição comum por parte dos associados cujos
interesses não sejam indisponíveis.

5 - O apoio jurídico é igualmente prestado mediante deliberação da CDR-SI:

a)

a associados contra os quais o IRN IP esteja em conflito, e que
desencadeiem actuações com fundamento em, ou por motivo de,
exercício de funções sindicais ou em defesa de objectivos prosseguidos
pelo Sindicato;

b) a associados que sejam constituídos arguidos em processo disciplinar.

6 - Mediante deliberação da CDR-SI, e dado que o apoio jurídico contencioso,
na modalidade descrita, isentará o associados de pagamento de custas e de
honorários, será exigido aos associados a quem seja deferido o apoio em
contencioso, uma taxa de abertura de processo no valor €200,00.

Artigo 4º
(Organização)

1 - O apoio jurídico aos associados da zona Sul e Ilhas é organizado e
custeado pelo Sindicato, sendo assegurado por advogado contratado para o
efeito.

2 - O Sindicato procura garantir a qualidade do apoio jurídico, a contribuição
deste para a prossecução das finalidades do Sindicato, e a articulação com
acções de apoio a outros associados, através de:

a) difusão de informação aos associados sobre a existência e condições de
utilização do apoio jurídico, alertando os interessados, de modo genérico, para
a existência de prazos e para a necessidade de, com a formulação de pedido
de apoio jurídico, serem prestadas informações, inclusive um resumo dos
casos;

b) acompanhamento da situação das questões colocadas ao advogado, do
cumprimento de prazos de resposta que lhes sejam fixados, bem como das
diligências efectuadas, em geral, e, em particular, dos procedimentos em que
os associados sejam assistidos por advogado ao abrigo do presente
Regulamento;

c) autonomização e conservação em condições de segurança, do arquivo dos
documentos relativos aos associados que beneficiem de apoio jurídico, por
forma a preservar a sua confidencialidade;

d) conservação em arquivo das peças produzidas, e das decisões alcançadas,
das quais deverão ser feitas versões, com eliminação das referências aos
interessados, salvo quando estes o autorizem, que permitam transmitir a
experiência acumulada no exercício do apoio jurídico.

3 - O Sindicato promoverá regularmente reuniões para troca de informações,
divulgação de experiências, e debate de questões jurídicas, envolvendo os
juristas ao seu serviço e os associados directamente envolvidos na actividade
sindical, sem referência ao nome dos interessados, salvo quando estes o
autorizem, e, em geral, formulará recomendações sobre formas de actuação.

4 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, aplica-se ao
relacionamento entre os associados e o advogado contratado pelo CDR-SI o
que esteja legalmente estipulado para o relacionamento entre clientes e
advogados, no quadro da autonomia técnica destes, tendo em conta o disposto
na lei e no Estatuto da Ordem dos Advogados, não podendo o Sindicato emitir
instruções nem ser responsabilizado pelos actos ou omissões do advogado por
si contratado.

5 – Atendendo a que, hoje em dia, as tecnologias de comunicação e de
transmissão de dados não implicam a presença física das pessoas, e tendo
ainda em conta a dispersão geográfica dos associados, presume-se que o
associado que recorra ao apoio jurídico, presencialmente, por telefone, ou

através de documentos escritos, transmitidos por e-mail, fax ou carta, conhece
o presente regulamento na sua forma original e nas alterações que lhe forem
efectuadas, pelo que fica vinculado à aceitação das normas contidas no
presente Regulamento.

Aprovado em reunião de Direcção do Conselho Directivo Regional do Sul e
Ilhas aos 31/10/2008.

