
 

 

 

Segurança da informação, acesso a dados e privacidade (CPA) 
 

Da investigação e da prova (CPA) 
 

Crime, castigo e reabilitação (NC) 
 

Saúde e Direitos Humanos (VB) 
 

A Autoridade da Concorrência –  Estatuto, Responsabilidade das Empresas e Regime 

de Clemência (VCR) 
 

O caso Travyon Martin / George Zimmerman (CPA) 
 

Direitos Humanos –  um epítome histórico (VB) 
 

Advocacia e Psicologia – de costas voltadas; até quando? (CPA) 
 

Mediação Penal, o Processo Penal e o Advogado (CPA) 
 

Pela Qualidade da Justiça – o combate à procuradoria ilícita (CPA) 
 

Lei de Protecção das Testemunhas – contraditório sempre... ou talvez não (CPA) 
 

Minimum standards for the right to legal aid (ECBA) 
 

A pessoa colectiva como arguida em processo penal (VCR) 
 

Prova e meios de obtenção de prova – os exames em processo penal (CPA) 
 

Proibição constitucional de impostos retroactivos (GMB) 
 

Os crimes fiscais das pessoas colectivas (GMS) 
 

Quadro regulamentar para as comunicações electrónicas: União Europeia (ANACOM) 
 

Breve informação sobre o IVA de caixa (CGM) 
 

Aprovação de directiva histórica para a advocacia e a cidadania (ECBA) 
 

Sistema de acesso ao direito (CPA) 
 

Execução de penas e o papel do advogado (CPA) 
 

Resenha de jurisprudência sobre vigilância electrónica (SM) 
 

A Justiça e o jornalismo judiciário (CPA) 
 

A crise da justiça (CPA) 

http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-176-seguranca-da-informacao-acesso-a-dados-e-privacidade
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-175-da-investigacao-criminal-e-da-prova
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-174-crime-castigo-e-reabilitacao
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-173-saude-e-direitos-humanos
http://carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-172-a-autoridade-da-concorrencia-estatuto-responsabilidade-das-empresas-e-regime-de-clemencia
http://carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-172-a-autoridade-da-concorrencia-estatuto-responsabilidade-das-empresas-e-regime-de-clemencia
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-170-o-caso-travyon-martin-george-zimmerman
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-169-direitos-humanos-%96-epitome-historico
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-168-advocacia-e-psicologia-%96-de-costas-voltadas-ate-quando
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-167-mediacao-penal-o-processo-penal-e-o-advogado
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-166-pela-qualidade-da-justica-%96-o-combate-a-procuradoria-ilicita
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-165-lei-de-proteccao-das-testemunhas-contraditorio-sempre%85-ou-talvez-nao
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-163-minimum-standards-for-the-right-to-legal-aid
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-162-a-pessoa-colectiva-como-arguida-em-processo-penal
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-160-prova-e-meios-de-obtencao-de-prova-%96-os-exames-no-processo-penal
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-159-proibicao-constitucional-de-impostos-retroactivos
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-158-os-crimes-fiscais-das-pessoas-colectivas
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-157-quadro-regulamentar-para-as-comunicacoes-electronicas-uniao-europeia
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-156-breve-informacao-sobre-o-regime-do-iva-de-caixa
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-155-aprovacao-de-directiva-historica-para-a-advocacia-e-para-a-cidadania
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-154-sistema-de-acesso-ao-direito
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-153-execucao-de-penas-e-o-papel-do-advogado
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-149-resenha-de-jurisprudencia-sobre-vigilancia-electronica
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-148-a-justica-e-o-jornalismo-judiciario
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-146-crise-da-justica


 

 

 

Segurança e cidadania – mecanismos de controlo da actuação policial (HMG) 
 

Algumas notas sobre o problema da corrupção (GMB) 
 

Greves dos guardas prisionais –  comunicado (FP) 
 

As Polícias, a Polícia Judiciária e o pântano legislativo (CPA) 
 

Acções encobertas no Estado de direito democrático (DBN) 
 

Jack the Ripper e Jack the Stripper (CPA) 
 

Segurança e Defesa Nacional (CPA) 
 

Algumas normas sobre segredos e sigilos (MAA) 
 

A informática na audiência de julgamento (CPA) 
 

Raimundo e Ivo –  Santos da casa não fazem milagres (CPA) 
 

Liberdade, segurança e responsabilidade (CPA) 
 

Dupla representação em casos de execução de MDE (VCR) 
 

Prisão preventiva e detenção (CPA) 
 

Protecção, delinquência e justiça de menores (CPA) 
 

Advocacia e cidadania (CPA) 
 

Dia da liberdade ou liberdade por dias (CPA) 
 

Prevenção e repressão do branqueamento de capitais (MSA) 
 

Cidadania e direito ao advogado nos processos sancionatórios (ECBA) 
 

Sete novos pecados mortais na área da justiça (CPA) 
 

Trabalho, ética, visão, seriedade e racionalidade…  ( CPA) 
 

Cooperação judiciária em matéria penal e direito ao advogado (VCR) 
 

Direito ao silêncio sobre  antecedentes criminais… (VCR) 
 

Contra-ordenações laborais (FMV) 
 

Vigilância electrónica (MSA) 

http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-145-seguranca-e-cidadania-%96-mecanismos-de-controlo-da-actuacao-policial
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-144-algumas-notas-sobre-o-problema-da-corrupcao
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-143-greves-dos-guardas-prisionais-%96-comunicado-do-forum-penal
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-142-as-policias-a-policia-judiciaria-e-o-pantano-legislativo
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-141-accoes-encobertas-no-estado-de-direito-democratico
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-140-jack-the-ripper-e-jack-the-stripper
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-139-seguranca-e-defesa-nacional
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-138-algumas-normas-sobre-segredos-e-sigilos
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-137-a-informatica-na-audiencia-de-julgamento
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-135-raimundo-e-ivo-%96-santos-da-casa-nao-fazem-milagres
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-134-liberdade-seguranca-e-responsabilidade
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-132-dupla-representacao-em-casos-de-execucao-de-mandado-de-detencao-europeu
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-131-prisao-preventiva-e-detencao
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-126-proteccao-delinquencia-e-justica-de-menores
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-112-advocacia-e-cidadania-%96-responsabilidade-social-na-promocao-da-igualdade
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-111-dia-da-liberdade-ou-liberdade-por-dias
http://carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-110-prevencao-e-repressao-do-branqueamento-de-capitais
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-109-cidadania-e-direito-ao-advogado-nos-processos-sancionatorios
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-108-sete-novos-pecados-mortais-na-area-da-justica
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-105-trabalho-etica-e-visao-seriedade-e-racionalidade-altruismo-e-espirito-de-servico
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-104-cooperacao-judiciaria-em-materia-penal-e-direito-ao-advogado
http://carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-103-direito-ao-silencio-sobre-antecedentes-criminais-e-direito-a-assistencia-por-defensor
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-102-contra-ordenacoes-laborais
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-101-vigilancia-electronica


 

 

 

A legitimação ético-jurídica do bom ambiente (FMV) 
 

Algumas considerações sobre o roubo de uso próprio e impróprio (FMV) 
 

Mecanismos de negociação de rendas (CGM) 
 

Criminalidade organizada e autoria (FMV) 
 

Jurisprudência sobre execução de penas (VCR) 
 

Direito penal europeu (FMV) 
 

Segredo de Justiça (CPA) 
 

Cinco questões sobre violência doméstica (ICS) 
 

Criminalização do assédio moral no trabalho (GMB) 
 

Direitos de terceiro e o regime jurídico das apreensões (VCR) 
 

Jurisprudência penal e processual penal (JGC) 
 

Branqueamento de capitais (CPA) 
 

Código de execução de penas e medidas privativas da liberdade (VCR) 
 

As polícias, a Polícia Judiciária e o sistema de justiça penal (CPA) 
 

Execução de penas e medidas com vigilância electrónica (CPA) 
 

O Advogado hoje e a advocacia no futuro (CPA) 
 

A justiça, os tribunais e a advocacia (HMG) 
 

Deveres fiscais do advogado (CGM) 
 

Acções encobertas no Estado de Direito Democrático (CPA) 
 

Directiva do direito à informação (VCR) 
 

O decálogo do não (CPA) 
 

A ineficiência do sistema na protecção à vítima e a mediação penal (CPA) 

http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-100-a-legitimacao-etico-juridica-do-bem-ambiente
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-99-algumas-consideracoes-sobre-o-roubo-de-uso-proprio-e-improprio
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-98-mecanismo-de-negociacao-das-rendas
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-97-criminalidade-organizada-e-autoria-%96-animus-auctoris-e-animus-socii
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-96-jurisprudencia-sobre-execucao-de-penas-e-medidas-privativas-da-liberdade
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-95-direito-penal-europeu
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-94-segredo-de-justica
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-93-cinco-questoes-sobre-violencia-domestica
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-92-criminalizacao-do-assedio-moral-no-trabalho-mobbing
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-91-direitos-de-terceiro-e-o-regime-juridico-das-apreensoes-em-processo-penal
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-90-jurisprudencia-penal-e-processual-penal
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-83-branqueamento-de-capitais
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-82-codigo-da-execucao-das-penas-e-medidas-privativas-da-liberdade
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-81-as-policias-a-policia-judiciaria-e-o-sistema-de-justica-penal
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-80-execucao-de-penas-e-medidas-com-vigilancia-electronica
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-73-o-advogado-hoje-e-a-advocacia-no-futuro
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-72-a-justica-os-tribunais-e-a-advocacia
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-71-deveres-fiscais-do-advogado
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-69-accoes-encobertas-no-estado-de-direito-democratico
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-57-directiva-201213eu-do-parlamento-europeu-e-do-conselho-relativa-ao-direito-a-informacao-em-processo-penal
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-56-o-decalogo-do-nao
http://www.carlospintodeabreu.com/pt/text-0-0-4-33-a-ineficacia-do-sistema-penal-na-proteccao-a-vitima-e-a-mediacao-penal

