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Nota Prévia: 

Procurou-se fazer uma sistematização 

das conclusões 

O critério seguido é o seguinte: 

a) As conclusões foram objecto de uma

numeração sequencial. 

Respeitou-se a ordem das Secções e deu

se o número sequencial, entre parênteses, 

às diferentes conclusões da 2' e 3' Sec

ção. 

Num total de 154 conclusões: 

71 são da 1' Secção (1 a 71), 32 são da 

2ª Secção (72 a 103) e 51 são da 3ª Sec

ção (104 a 154). 

b) As conclusões foram divididas (indepen

dentemente da Secção onde se geraram) 

pelos seguintes grupos:

1. Princípios Constitucionais que não são 

cumpridos em Portugal,

2 Princípios Gerais Imutáveis cuja fiscali

zação pertence à Ordem dos Advogados 

e que esta continuará a acompanhar 

3 Princípios que respeitam a responsabili

dade e responsabilização do Estado que 

devem ser promovidos. 

4. Conclusões respeitantes ao Processo em 

Geral.

5. Conclusões respeitantes ao Processo

Penal

6. Conclusões dependentes da conjugação 

de acções do Governo e da Ordem dos

Advogados

7. Conclusões da competência da Ordem

dos Advogados. 

Esta classificação pretende, tão só, auxiliar a leitura das con
clusões e facilitar o acompanhamento da sua execução 

J JJ .0 J 

1- Princípios Constitucionais que não são cumpridos em Portugal 

a) Assistência do Advogado ao cidadão (23)

2- Princípios Gerais Imutáveis cuja fiscalização pertence à 

Ordem dos Advogados e que esta continuará a acompanhar. 

a) Sociedade e Economia. Crise da Justiça (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

b) Estado de Direito ( 14 e 15) 

c) Função jurisdicional. Poder Judicial. Legitimação de Juízes (16,

17, 18 e19)

d) O Lugar do Advogado na Justiça (20 e 38)

e) Segredo Profissional do Advogado ( 24, 25, 26,113,114 e 115)

f) Questões Gerais da Administração da Justiça ( 47, 49 e 50)

g) Funcionamento da Administração da Justiça ( 51, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 67, 68 e 69) 

h) Cooperação das Ordens dos Países de Língua Portuguesa (75, 

76 e 77)

i) Regime Prisional ( 46)

j) Multidisciplinares ( 90, 91 e 92)

3 - Princípios que respeitam a responsabilidade e responsabili

zação do Estado que devem ser promovidos 

Responsabilidade do Estado cuja execução a O. A. deve promover e 

fiscalizar 

( 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 48, 58, 69, 84, 85, 93,124,125,148, e 151) 

4 - Conclusões sobre o processo em geral 

A Desburocratização ou, simplesmente, a necessidade de assegurar 

a defesa do cidadão 

( 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 65, 66 e 67) 

5 - Conclusões respeitantes ao processo penal 

(39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45) 

6 Conclusões dependentes da conjugação de acções do 

Governo e da Ordem dos Advogados 

Conclusões cuja resolução depende de uma acção conjunta do 

Governo e da Ordem dos Advogados 

(59, 21, 22, 60, 61, 62, 63, 64, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 

104,111, 112,126,127,128,129,130 e 131) 

7 - Conclusões da Competência da Ordem dos Advogados 

Conclusões que dependem da iniciativa e / ou da execução da O.A. 

a) Observatório de Direito e Justiça (70)

b) Participação na Actividade da O.A. ( 71 e 121)

c) Informática ( 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83) 

d) Biblioteca ( 86, 87, 88 e 89) 

e) Multinacionais ( 94, 95 e 96) 

f) Especialização ( 105, 106, 107 e 108) 

g) Laudo (11 O)

h) Advogado e Acto de Advogar ( 116, 117 e 118)

i) Incompatibilidade (90, 91, 92, 118 e 119)

j) Eleições (123)

k) Publicidade ( 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 154)

1) Discussão do Assunto da Publicidade (142, 143, 144, 145, 146,

147, 148, 149, 150 e 153)

m) Gabinete de Estudos (132)
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R A SECÇÃO 

A - CRISE DA JUSTIÇA, SOCIEDADE 
E ECONOMIA 

1. A organização social contemporânea, assente

numa economia de mercado, em que o capital

financeiro assume primazia, com um poder polí

tico que se distancia progressivamente dós cida

dãos e se exime ao controlo popular e cuja lógi

ca de funcionamento pressupõe o abatimento

progressivo de fronteiras, propicia um aumento

dificilmente controlável da conflitualidade, que

afecta a administração da justiça.

2. O consumismo, resultante de uma tal organiza

ção social e económica, cria um longo cortejo de

incumprimentos e ilícitos, que provoca rupturas

nos laços familiares e sociais e que é gerador de

disfunções que se reflectem no mundo judiciário.

3. A crise da justiça é um fenómeno comum às

sociedades desenvolvidas contemporâneas e não

particular da sociedade portuguesa, embora aqui

tal crise se encontre potenciada pela rapidez das

transformações económicas, sociais e políticas

ocorridas desde 1974, pela inércia do poder

político e pela falta de medidas adequadas a

combater as suas causas.

4. A própria sofisticação do Estado de Direito tem

um preço na morosidade dos processos jurídicos,

quer os relativos à criação, quer os respeitantes

à aplicação do direito.

5. O aparelho judiciário é um sector da actividade

do Estado caracterizado pelo conservadorismo e

pouco predisposto para se adaptar com facilida

de e com rapidez às mutações económicas,

sociais e políticas.

6. A procura de medidas que resolvam os proble

mas que afectam os tribunais, e que funda

mentalmente consistem na sua inadequação ao

volume e ao tipo de conflitualidade que lhes é

submetido, deve assentar em estudos sérios e

credíveis do próprio contexto sócio-económi

co, socorrer-se dos meios proporcionados

pelas modernas técnicas de gestão e envolver
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conjuntamente todas as classes de profissionais 
do foro. 

7. A Ordem dos Advogados deve contribuir activa
mente para a busca das medidas adequadas a
combater a crise, reflectindo a opinião dos
advogados, que se encontram numa situação
privilegiada para traduzir o sentimento da
sociedade civil por eles representada no mundo
judiciário.

B - REALIZAÇÃO 
DO ESTADO DE DIREITO 

8. As leis, designadamente as destinadas a regular
a realização judicial dos direitos das pessoas,
devem ser cuidadosamente elaboradas, devendo
o legislador pôr maior cuidado em legislar bem,
quando é preciso, do que em legislar muito, ao
sabor de inclinações ou impressões do momento.

9. Deve ser urgentemente adaptada uma lei de res
ponsabilidade civil do Estado por acções e omis
sões no exercício das funções legislativa e juris
dicional e deve ser reformulada a lei vigente
sobre a responsabilidade civil no exercício da
função administrativa, de forma a dar tutela
efectiva e prática à garantia constitucional de
responsabilidade das entidades públicas em
casos de violação dos direitos, liberdades e
garantias dos cidadãos.

10. Devem ser revistas as formulações vigentes
quanto aos privilégios da presunção da legali
dade dos actos administrativos e da execução
prévia, de forma a adequar em termos equili
brados e razoáveis a actividade do Estado em
prol do interesse público e os direitos, liberda
des e garantias dos cidadãos.

11. Devem ser alterados e mantidos em valores
adequados à tutela efectiva dos interesses em
causa os limites indemnizatórios referentes à
responsabilidade civil objectiva emergente de
acidentes de viação.

12. Deve ser expressamente consagrado o direito à
indemnização por danos morais sofridos pelos
familiares da vítima, decorrentes de lesões gra
ves sofridas por esta, designadamente quando
lhe causem incapacidade para gerir a sua pes
soa e bens.

13. A lei deve declarar expressamente que as enti
dades públicas e os seus representantes pro
cessuais são susceptíveis de condenação como
litigantes de má fé nos mesmos termos das
partes privadas.

14. O advogado é no processo judicial o represen
tante, por excelência, da sociedade civil.

15. A intervenção judicial do Ministério Público
deve estar sempre sujeita ao princípio da igual
dade das armas.

C - FUNÇÃO JURISDICIONAL 
DO ESTADO, 
O PODER JUDICIAL 
E A LEGITIMAÇÃO DOS JUÍZES 

16. A legitimidade dos juízes decorre da Constitui
ção e da lei.

17. A fundamentação das decisões judiciais, a sua
publicidade e a sua sujeição à livre crítica
constituem factores de consubstanciação dessa
legitimidade.

18. A participação dos interessados, através de
advogado livremente escolhido, no processo de
formação das decisões judiciais é outro factor
de consubstanciação dessa legitimidade.

19. A questão da legitimação democrática dos juí
zes não pode ameaçar a sua independência e
deve ser objecto de um debate alargado na
sociedade civil, que a Ordem dos Advogados
deve promover e em que se deve empenhar.

D - O LUGAR 
DO ADVOGADO 
NA JUSTIÇA 

20. O Advogado é um garante da liberdade e dos
direitos dos cidadãos e o reforço da dignidade
do seu estatuto é fundamental num Estado de
Direito, o que deve merecer uma mais clara
consagração constitucional.

21. É prioritário melhorar a preparação e qualifica-



ção dos advogados e a Ordem dos Advogados 
deve ter uma intervenção acrescida na adopção 
de medidas com esse objectivo. 

22. Cabe à Ordem dos Advogados, através de uma
entidade dela dependente, assegurar a organi
zação da formação do advogado estagiário e
aferir a sua aptidão profissional para o acesso
ao pleno exercício da profissão.

23. É intolerável a prática ilegal que por vezes se
verifica de impedir ao cidadão o exercício do
seu direito de se ver acompanhado e assistido
por advogado, para defesa dos seus direitos,
em qualquer processo ou diligência perante
autoridade judiciária, policial, administrativa
ou qualquer outra entidade de natureza públi
ca ou privada.

24. É satisfatório o actual regime processual de
garantia do segredo profissional que reconhece
que é causa legítima de recusa para depor a
falta de autorização do Presidente do Conselho
Distrital (ou do Bastonário, quando houver
recurso).

25. Deve ser ponderada a possibilidade da cessa
ção da obrigação de segredo profissional quan
do estiver em causa interesse legítimo de
advogado - colega do advogado visado, salva
guardado o interesse do cliente.

26. Deve a lei processual declarar expressamente
inábeis para depor os que se encontrem vincu
lados a segredo profissional.

E - O PROCESSO 

EM GERAL 

27. Os procedimentos administrativos e judiciais
devem ser despidos de especiosidades burocrá
ticas, não deixando porém de assegurar às pes
soas e às partes processuais os direitos e as
garantias inerentes a um moderno Estado de
Direito democrático.

28. A Ordem dos Advogados deve promover e
colaborar na observação dos vários ritos pro
cessuais de forma a desfazer a ideia errónea de
que a morosidade resulta de um excesso de
garantias, em ordem a detectar, denunciar e
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combater as causas daquela morosidade e a 
contribuir para um processo mais participativo, 
dotado de maior agilidade e mais equitativo. 

29. Deve ser consagrado o princ1p10 geral da gra
vação das audiências judiciais.

30. Deve ser consagrado o princ1p10 geral de uma
tutela efectiva do direito ao duplo grau de
jurisdição em matéria de facto.

31. Deve ser consagrado um processo especial e
expedito de resolução de todos os conflitos de
jurisdição e competência.

32. O recurso para o Tribunal Constitucional deve
ser interposto da decisão que se pronuncie
sobre a questão de constitucionalidade, subin
do imediatamente, sem necessidade de esgota
mento das vias do recurso ordinário.

33. É condenável que o direito ao recurso para o
Tribunal Constitucional, cujo regime se reco
nhece carecer de revisão, esteja a ser coarcta
do mediante a aplicação de medidas tributárias
irrazoáveis e incompatíveis com o princípio
jurídico do acesso ao Direito.

34. O incidente de apoio judiciário deve ser pro
cessado por apenso aos autos a que diga res
peito, de forma a não atrasar o processamento
da causa principal.

35. Em processo civil declarativo, não havendo
audiência preliminar, a oportunidade para as
reclamações quanto à matéria de facto assente
e quanto à base instrutória deve ser subse
quente à notificação da decisão respectiva,
devendo haver possibilidade de alterar o
requerimento dos meios de prova após a deci
são das reclamações.

36. Deve ser estudada a atribuição da competência
para certos actos processuais - como citações,
notificações e realização de actos externos do
processo executivo - a profissionais privados,
à semelhança do huissier de justice francês,
com a preocupação de assegurar a realização
expedita da justiça, em condições de seguran
ça e credibilidade.

5 
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3 7. A arbitragem e outros processos alternativos de 
resolução de litígios, de natureza privada, devem 
ser aprofundados e difundidos, dando-se relevo 
à necessidade do estudo das respectivas particu
laridades e de uma progressiva integração no 
conjunto dos meios de composição de litígios à

disposição dos cidadãos e das empresas. 

F - PROCESSO PENAL 

38. A pos1çao do Advogado perante o processo
penal, muito para além da indispensável con
quista dos meios de actuação profissional
livre e digna, tem de basear-se na luta pela
defesa e pelo respeito dos direitos do Homem,
factor essencial da realização do Estado de
Direito na qual os advogados têm de estar
empenhados [conclusão aprovada no Primeiro
Congresso dos Advogados Portugueses, em
1972, sendo Relator FRANCISCO DE SÁ CAR
NEIRO].

39. Em matéria de detenção policial e prisao pre
ventiva, devem vigorar os seguintes princípios:

A detenção policial não pode ultrapassar 24 
horas [conclusão aprovada no Primeiro Con
gresso dos Advogados Portugueses, em 1972, 
sendo Relator FRANCISCO DE SÁ CARNEIRO]. 

Adopção de uma definição material - e não 
meramente formal - do que é a detenção. 

O acesso aos autos, na fase de inquérito, dos 
arguidos presos preventivamente para o efeito 
de se opor ou recorrer dessa medida de coacção. 

Limitação drástica dos prazos de prisão preven
tiva sem culpa formada. 

Generalização do novo sistema de vigilância 
electrónica de forma a baixar significativamen
te o número de presos preventivos. 

40. A instrução deve ser subordinada aos seguintes
princípios:

O princípio de um contraditório pleno em todas 
as fases e diligências efectuadas durante a ins
trução. 

Alargamento da possibilidade de recurso dos 
actos do juiz de instrução num elenco, a defi
nir, de matérias essenciais. 

Abertura automática da instrução decorrido o 
prazo legal de inquérito. 

41. Na audiência de julgamento deve ser observa
do o seguinte:

O tribunal de julgamento não pode ter acesso 
aos autos de inquérito e de instrução, com 
excepção da prova pericial produzida e da 
prova testemunhal recolhida através de carta 
precatória ou rogatória, ou registada para 
memória futura, desde que observado o princí
pio do contraditório. 

O princípio da conciliação de agendas entre 
magistrados e advogados. 

A falta de advogado deve integrar o elenco das 
situações que podem determinar o adiamento 
da audiência de julgamento. 

Ao advogado pertence o direito de interro
gar directamente as testemunhas e todas as 
pessoas que deponham em audiência, pelo 
que se devem revogar os preceitos permissi
vos de que o tribunal faça tais interrogató
rios [conclusão aprovada no Primeiro Con
gresso dos Advogados Portugueses, em 
1972, sendo Relator FRANCISCO DE SÁ CAR
NEIRO]. 

Possibilidade de intervenção do tribunal colec
tivo no julgamento de processos da competên
cia do juiz singular, mas em que foi deduzido 
pedido de indemnização civil de valor superior 
à alçada do Tribunal de Relação. 

42. Deve ficar expressamente previsto na lei que é
reconhecido ao Advogado o direito a suscitar a
suspensão provisória do processo e a intervir
no âmbito desse incidente.

43. No que respeita à identificação do arguido,
deve ser tida em conta a necessidade de:

Sujeição obrigatória do arguido que não dispo
nha de documento de identificação a uma reco
lha de impressões digitais. 

Desburocratização do processo administrativo 
posterior à cessação da contumácia, de forma a 
não prejudicar o direito à identificação do 
cidadão visado. 

44. Nos direitos dos assistentes deve ser com
preendido o seguinte:



O prazo para a dedução do pedido de indemni
zação civil deve estar sempre dependente de 
notificação ao ofendido, titular do direito. 

O reforço dos seus poderes de intervenção 
para o efeito de controlo da actividade do 
Ministério Público quando este não acuse ou 
não recorra. 

45. O livre exercício da advocacia implica ainda:

Que seja assegurado ao advogado, sempre que 
interesses momentosos dos seus constituintes o 
aconselhem, a possibilidade de conferenciar 
com os Magistrados [conclusão aprovada no 
Primeiro Congresso dos Advogados Portugue
ses, em 1972, sendo Relator FRANCISCO DE SÁ 
CARNEIRO]. 

O uso [a preço razoável], pelo advogado, dos 
meios de reprodução mecânica do conteúdo 
dos processos que não estejam em segredo de 
Justiça e daquilo que se passa nas audiências, e 
o poder de comunicar esses elementos ao cons
tituinte [conclusão aprovada no Primeiro Con
gresso dos Advogados Portugueses, em 1972,
sendo Relator FRANCISCO DE SÁ CARNEIRO].

46. Nas prisões, os reclusos devem ser separados de 
forma a ter em conta as suas especificidades.

G - ORGANJZAÇÃO JUDICIÁRIA 
QUESTOES GERAIS 
DA ADMINISTRAÇÃO 
DA JUSTIÇA 

47. É responsabilidade do Estado a realização do
direito à obtenção de decisão jurisdicional em
prazo razoável e mediante processo equitativo.

48. O Estado deverá ser civilmente responsável por
falta de decisão jurisdicional em prazo razoá
vel, independentemente da existência ou não
de responsabilidade criminal do juiz.

49. Na organização dos Tribunais, mesmo no equi
pamento destes, na distribuição dos respecti
vos processos, na organização dos órgãos de
direcção do sistema judicial e das magistratu
ras, no próprio controlo do exercício da activi
dade profissional dos juízes, na regulação dos
processos, tem o Estado de ater-se à preocupa
ção de que o sistema de justiça se justifica nos
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próprios cidadãos, titulares da soberania. 

50. A superação da crise da Justiça depende, antes 
do mais, da realização da democracia ao nível 
da administração da Justiça, conferindo transpa
rência aos seus órgãos e ao seu modo de inter
venção nos litígios que lhes são submetidos. 

H • ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 
FUNCIONAMENTO 
DA ADMINISTRAÇÃO 
DA JUSTIÇA 

51. Todo o sistema de compos1çao de litígios, não
apenas o sistema de administração da Justiça,
carece de modernização.

52. Ao Estado compete assegurar essa moderniza
ção, contribuindo para a concepção de uma
nova cultura civil da conflitualidade e do papel
da função jurisdicional do Estado.

53. Tal modernização deve ser reflectida também
na aplicação de um sistema de informação
judiciária que não só proporcione uma mais
adequada gestão da actividade dos tribunais,
como facilite o papel dos advogados, servindo
a realização de uma melhor justiça.

54. Os meios alternativos de decisão de litígios
não são um remédio para a sobre-utilização
dos tribunais, mas, por constituírem uma forma
de manifestação da autonomia privada ao nível
da resolução de litígios, são susceptíveis de 
contribuir para a prevenção de conflitos poten
cialmente corruptores da paz social, pelo que
devem ser incentivados.

55. Devem ser restabelecidos os julgados de paz,
confiados a magistrados não togados, cujo
processo de escolha não deve depender dos
órgãos das autarquias locais.

56. A magistratura do Ministério Público não deve

estar instalada nos edifícios dos tribunais,
devendo ocupar instalações próprias, que pode
partilhar com os órgãos da polícia criminal.

57. Deve ser repensado o regime jurídico da tributa
ção dos actos judiciais, definindo uma filosofia de 7 
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que resulte um Código das Custas Judiciais equi

librado e uma tributação proporcional e justa. 

58. Deve a lei consagrar expressamente a sujeição

a registo da acção pauliana.

1 - ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 
O ACESSO AO DIREITO 
E O APOIO JUDICIÁRIO 

59. A realização do Estado de Direito democrático

pressupõe que o acesso à informação e ao

aconselhamento jurídicos e ao patrocínio judi

ciário, em condições de qualidade, não depen

da da capacidade económica do cidadão.

60. O sistema de acesso ao direito e de apoio judi

ciário em vigor é insatisfatório por várias

razões, que vão desde as deficiências no seu

âmbito de aplicação - que, confundindo o

patrocínio oficioso em processo penal por

impossibilidade (ou recusa) de contratação de

advogado em tempo útil com o apoio judiciá

rio aos economicamente débeis, consome des

necessariamente verbas do erário público que

se destinam apenas a protecção social - até

ao sistema de aplicação - que repousa exage

radamente na prestação de serviços por advo

gados estagiários ou por profissionais inexpe

rientes - passando pelo regime remuneratório

dos prestadores de serviços - não apenas no

que respeita aos valores das remunerações

atribuídas, mas sobretudo aos critérios remu

neratórios e à circunstância de a atribuição de

remuneração depender de decisão do juiz da

causa.

61. O remédio para os v1c1os do sistema vigente

passa pela criação de uma nova entidade,

necessariamente dependente, do ponto de

vista funcional, da Ordem dos Advogados e

financiada pelo Estado, que faça a gestão do

serviço público de apoio judiciário e da protec

ção jurídica.

62. Deve ser expressamente consignada na lei do

apoio judiciário a possibilidade de adiantamen

to ao patrono de quantias respeitantes a hono

rários e/ou despesas extraordinárias, particu

larmente no que respeita às Regiões

Autónomas dos Açores e da Madeira quando

ele tenha de assegurar deslocações para ilha

diferente do seu domicílio profissional.

63. A Ordem dos Advogados deve favorecer a

celebração de um protocolo com o Governo

que garanta a consulta jurídica e o apoio judi

ciário a militares, sempre que sejam afectados

por causa do serviço que prestam às Forças

Armadas ou no âmbito destas.

64. A fim de garantir a qualidade da protecção

jurídica, o Estado deve tomar providências

administrativas no sentido de os serviços

públicos não admitirem a intervenção de pro

curadores ilícitos agindo em representação dos

cidadãos e das empresas.

J - ORGANIZAÇÃO JUDJCIÁRIA 
AS PROFISSOES JURIDICAS 

65. A Constituição deve, em prox1ma rev1sao, con

sagrar a representação da Ordem dos Advoga

dos no Conselho Superior da Magistratura.

66. Só deve haver um Conselho Superior para a

Magistratura, com competência para todos os

tribunais e juízes.

67. A colocação de juízes em tribunais de compe

tência especializada deve exigir a prévia for

mação adequada à jurisdição respectiva.

68. Deve ser reposto o regime de direcção e de

autoridade disciplinar dos juízes relativamente

aos funcionários judiciais dos seus tribunais.

69. Deve ser aprovado um Código Deontológico

comum aos Magistrados Judiciais, aos Magis

trados do Ministério Público e aos Advogados,

sem prejuízo da regulação autónoma dos seus

regimes deontológicos específicos.

70. Deve ser criado, no âmbito da Ordem dos

Advogados, um Observatório do Direito e da

Justiça que permita dinamizar a reflexão e o

debate dos advogados acerca dessas matérias e

favorecer o intercâmbio de informação e expe

riência com as outras profissões jurídicas, com

as Universidades e com os cidadãos em geral.

71. A Ordem dos Advogados deve encontrar os

meios adequados a uma maior participação das

mulheres advogadas na vida da Ordem.
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SEG U N D A SECÇÃO 

A DEFESA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

(72) 

1. A globalização pode traduzir-se na secundariza

ção da língua portuguesa no seu estatuto de lín

gua oficial e de trabalho na União Europeia, em

relação a outras tidas como dominantes.

{73) 

2. A Ordem dos Advogados deve estar atenta às

alterações que se verificarem no regime linguís

tico da União Europeia, inclusive no impacte do

agravamento exponencial dos custos do plurilin

guismo em consequência do alargamento a

Leste.

{74) 

3. A Ordem dos Advogados deve propor ao Estado

português e aos representantes portugueses nas

instituições comunitárias e do Conselho da Europa,

que sejam pesquisados, criados e executados

mecanismos e soluções de compensação e de remé

dio, inclusive que neutralizem ou mitiguem o efei

to perverso dos programas comunitários de nature

za linguística que afectem a língua portuguesa.

COOPERAÇÃO 
ENTRE AS ORDENS DE ADVOGADOS 
PERTENCENTES 
AO CONSELHO PERMANENTE 
DOS PAÍSES 
DE LÍNGUA PORTUGUESA 

(75) 

1. A globalização determina a aproximação entre

países e culturas, constituindo a língua instru

mento de aproximação de fundamental impor

tância.

(76) 

2. O Conselho Permanente dos Países de Língua

Portuguesa, de que a Ordem dos Advogados é

associada, constitui foro adequado ao desenvol

vimento de estratégias de cooperação. 9 



(77) 

3. Ê desejável que a Ordem dos Advogados promo
va a cooperação com as outras Ordens de Advo
gados no seio do Conselho Permanente dos Paí
ses de Língua Portuguesa, para aperfeiçoamento
técnico e deontológico dos Advogados nelas ins
critos, na afirmação e consolidação do Estado de
Direito Democrático e no respeito dos Direitos
do Homem.

AS NOVAS 
TECNOLOGIAS, 
A GLOBALIZAÇÃO 
DA ECONOMIA 
E DO DIREITO 

(78) 

1. Deve a Ordem dos Advogados incentivar e pro
mover a utilização de novos meios da informáti
c.a e da comunicação, como os sistemas de ges
tão informatizada de processos, o arquivo e
gestão electrónica de documentos, a internet, o
correio electrónico, sistemas de ditado automá
tico (reconhecimento de voz) e a video-confe
rência, para um acréscimo de qualidade, eficácia
e celeridade da justiça.

(79) 

2. O correio electrónico, "produto" das novas tec
nologias, é hoje comummente usado com enor
mes benefícios de celeridade, mas assumindo um
papel de potenciador de riscos em matéria de
sigilo profissional - pilar fundamental da advo
cacia.

(80) 

3. Deve a Ordem dos Advogados diligenciar a
adopção de medidas que garantam a segurança
no uso das novas tecnologias, nomeadamente
Internet e lntranets.

(81) 

4. A Ordem dos Advogados contribuindo, de
acordo com as suas competências para a
melhoria das condições de exercício da profis
são, deverá recomendar, incentivar e divulgar a
utilização dos instrumentos telemáticas mais
seguros, nomeadamente o uso da assinatura
digital e do sistema criptográfico, para que o
recurso às novas tecnologias de comunicação
não se traduza numa menor exigência deonto
lógica.

(82) 

5. O endereço electrónico dos profissionais do
direito - mesmo o que a Ordem atribua ao
Advogado requerente - deve ser susceptível de
registo na Ordem e posteriormente notificado
por esta às instituições, por forma a que à
comunicação via fax venha acrescentar-se esta
outra, mais célere, expedita, económica e mais
produtiva, para efeitos de reconhecimento e
acesso, designadamente, aos Tribunais e outros
serviços.

(83) 

6. A Ordem deve promover a celebração de um
protocolo com a Imprensa Nacional Casa da
Moeda de forma a possibilitar o acesso gratuito
dos Advogados aos textos integrais do Diário da
República via Internet, e com outras institui
ções, como Ministério da Justiça, Procuradoria
Geral ela. República, Tribunal Constitucional,
Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal
Administrativo, Tribunais da Relação, etc., no
sentido de facultar aos Advogados o acesso
directo, via internet, à informação jurídica per
manente e actualizada.

(84) 

7. Deverão ser promovidas diligências no sentido
de agilizar a informatização efectiva e célere e
indispensável manutenção e actualização dos
dados e elementos relativos aos processos em
curso nos diversos Tribunais e que seja assegura
do o acesso remoto directo dos Advogados a tais
informações.

(85) 

8. Deverá ex1g1r-se a informatização dos dados
relativos ao registo da propriedade imobiliária,
do registo comercial e demais registos, da docu
mentação centralizada dos actos notariais e de 
registo e outros elementos que a Administração
Pública deva manter disponível ao público e que
seja assegurado o acesso remoto directo dos
Advogados a tais informações.

(86) 

9. Deverá proceder-se ao tratamento informático e
digitalização das obras e diplomas jurídicos, pro
porcionando por meios informáticos uma via
alternativa de acesso à biblioteca da Ordem dos
Advogados.

(87) 

10. A Ordem dos Advogados deverá criar um Cen
tro de Formação, tratamento e difusão de 



(88) 

dados, susceptível de assegurar o relaciona
mento com os profissionais do direito que aos 
serviços acima discriminados pretenderem ace
der e com as demais entidades, bem como pro
mover a assistência, manutenção e actualiza
ção expedita e permanente do sistema, 
assegurando aos Advogados a possibilidade de 
permanente formação e informação sobre os 
recursos disponíveis. 

11. Considerando que a globalização da economia
implica necessariamente a formação de uma
comunidade global de agentes económicos, o
que reclama a existência de uma ordem jurídi
ca correspondentemente globalizada, deve a
Ordem dos Advogados, em colaboração com o
Estado, as organizações internacionais e as
agremiações profissionais suas congéneres,
pugnar pela introdução e desenvolvimento de
mecanismos adequados à defesa do Direito e
da Justiça.

(89) 

12. Constata-se a existência na Internet de "sites"
que põem à disposição do público, mediante
pagamento, textos sem rigor jurídico para a
formalização de negócios, sem que pelo menos
a nível nacional se possa controlar eficazmente
a sua origem.
A Ordem dos Advogados deve alertar o público
para tal facto de forma continuada, enumeran
do os óbvios riscos que correm os utilizadores
da falta de um aconselhamento jurídico apro
priado, e deve criar mecanismos que ofereçam
garantias de idoneidade e rigor.

SOCIEDADES 

MULTI DISCIPLINARES 

(90) 

1. O exercIcI0 da actividade da advocacia é incom
patível, não devendo por isso ser permitido, em
qualquer tipo de associação ou integração com
outras profissões ou actividades, designadamen
te sob a forma de sociedades multidisciplinares.

(91) 

2. Ao Advogado e às Sociedades de Advogados,
com inscrição em vigor na Ordem dos Advoga
dos, não é permitido exercer, directa ou indirec
tamente, a sua actividade em qualquer tipo de 
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associação ou integração com entidades cujo 
objecto social não seja o exercício da Advocacia 

(92) 

li. Deve a Ordem dos Advogados exercer o poder
disciplinar sobre o Advogado e as Sociedades de
Advogados, com inscrição em vigor, que violem
ou desrespeitem o estatuído nas anteriores con
clusões.

(9 li) 
4. Deve a Ordem dos Advogados solicitar ao

Governo a regulamentação da actividade de
auditoria, delimitando-a e tipificando as suas
incompatibilidades, nomeadamente com as acti
vidades de contabilidade, de revisão oficial de
contas e de serviços jurídicos.

SOCIEDADES 

MULTINACIONAIS 

(94) 

1. Deve a Ordem dos Advogados regulamentar
estatutariamente a actividade das sociedades
multinacionais em conformidade com a Directiva
98/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de Fevereiro de 1998.

(95) 

2. Deve a Ordem dos Advogados diligenciar pela
criação do quadro normativo necessário à regu
lamentação da actividade em Portugal das socie
dades multinacionais constituídas fora do âmbi
to jurídico da União Europeia.

(96) 

li. Deve a Ordem dos Advogados diligenciar pela
criação de mecanismos jurídico-legais que regu
lamentem qualquer forma de associação entre
sociedades de Advogados portuguesas e Socie
dades de Advogados estrangeiras.

11 



TRIBUTAÇÃO 
DAS SOCIEDADES 
DE ADVOGADOS 
E DOS ADVOGADOS 

(97) 

1. A actividade do Advogado pode desenvolver-se
através de forma individualizada, colectando-se 
na categoria B de IRS, ou através de uma Socie
dade de Advogados que está sujeita ao regime 
de transparência fiscal. 

(98) 

2. No entanto, ambos os regimes fiscais, categoria
B de IRS e sociedades de transparência fiscal,
quando comparados com outros regimes que lhe
são próximos, apontam para uma carga fiscal
mais pesada ou mais "burocratizada".

Consequentemente, 

(99) 

3. Devem ser eliminadas as discriminações entre o
trabalho dependente e o trabalho independente.

(100) 

4. Devem ser eliminadas as limitações às deduções
dos encargos.

(101) 

5. Devem ser criadas regras que protejam a consti
tuição de reservas nas Sociedades de Advoga
dos. 

(102) 

6. Devem ser criadas regras que incentivem a cria
ção dos planos complementares de reforma.

(103) 

7. As Sociedades de Advogados devem poder ter a
liberdade de optar pelo regime de transparência
fiscal (quando preencham os respectivos requisi:
tos) ou pelo regime geral de tributação das
sociedades comerciais, prevendo-se neste ú ltrmo
caso a eliminação da dupla tributação económi
ca dos lucros distribuídos.
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ERCEIR A SECÇÃO 

SUB-TEMA A 

O Advogado, a normativa, o acto e a 
prática; a formação permanente 

(104) 

1. ACESSO
AO DIREITO

Criação de um Instituto de Acesso ao Direito, com 

autonomia administrativa e financeira, subsidiado 

pelo Estado, sob tutela da Ordem dos Advogados, 

com uma estrutura descentralizada e áreas de espe

cialização, tendo como finalidade o patrocínio judi

ciário e a consulta jurídica dos mais carenciados, 

bem como o patrocínio dos interesses do Estado, 

até aqui confiados ao Ministério Público e dos tra

balhadores que não tenham mandatário constituí

do. 

2. ESPECIALIZAÇÃO
DO ADVOGADO

(105) 

1. Na sequência do deliberado em anterior Con

gresso, concretização, através de lei, do estatu

to de advogado especialista.

(106) 

2. Regulamentação legal, sob proposta da Ordem

dos Advogados, e em áreas de acção profissio

nal a definir pela Ordem dos Advogados, do

estatuto de Advogado especialista, figura a

implantar, através de uma acção prudente e

gradual.

(107) 

3. Atribuição a um Colégio de Especialidades,

constituído no âmbito da Ordem dos Advogados,

e com composição por esta definida, da compe

tência para a atribuição do estatuto de advoga

do especialista. 13 



(108) 

4. Restrição do grau de especialista a advogados

que detenham formação jurídica e acção pro

fissional relevante no sector do Direito em

causa, a justificar através de provas públicas,

a prestar perante o Colégio de Especialida

des.

(109) 

5. Não delimitação, positiva ou negativa, da com

petência do advogado pela circunstância de este

haver obtido o grau de especialista.

3. HONORÁRIOS

(11 O) 

Atribuição ao laudo de honorários de uma força 

vinculativa plena, funcionando como título executi

vo. 

4. REMUNERAÇÃO
DE ADVOGADO
OFICIOSO

(111) 

1. Revisão do sistema legal vigente em termos de

atribuir ao advogado a competência para a fixa

ção dos honorários devidos pela intervenção ofi

ciosa e a pagar pelo Cofre dos Tribunais.

(112) 

2. Sendo tais honorários reputados excessivos, por

decisão judicial fundamentada, seja imediata

mente paga a parte aceite, porque considerada

razoável por essa decisão, relegando-se o paga

mento do remanescente para o momento em

que, por solicitação do juiz, seja emitido laudo a

fixar o valor dos honorários.

5. SEGREDO
PROFISSIONAL

(113) 

1. Manutenção do princípio do segredo profissional

como a matriz necessária e fundamental do

exercício da advocacia.

(114) 

2. Em sede de rev,sao do sistema legal, clarificar

que é à Ordem dos Advogados e a nenhuma

outra entidade que compete determinar a pre

ponderância de interesse que justifique a revela

ção de factos conhecidos pelo advogado duran

te o exercício profissional, cabendo ao advogado

o último juízo quanto à oportunidade concreta

da revelação autorizada.

(115) 

3. Oposição e repúdio à aprovação de qualquer

alteração da Directiva n.º 91 /308/EU do Conse

lho das Comunidades Europeias de 10.06.91 que

vá no sentido da colaboração de advogados na

prestação de informações com interesse para a

investigação de processos sobre o branqueamen

to de capitais.

6. ADVOGADO

(116) 

1. Consagração, em sede de alteração legal estatu

tária, de uma definição de advogado nos seguin

tes termos «é advogado quem tenha a sua ins

crição em vigor na Ordem dos Advogados, e

exerça predominantemente a actividade própria

da advocacia, com excepção da docência e

investigação jurídicas, ainda que de forma remu

nerada», sendo definido legalmente o conceito

de predominância pela seguinte fórmula:

«entende-se como predominante a actividade

que é exercida pelo advogado, de forma regular

e continuada, constituindo a sua principal ocu

pação».

(117) 

2. Regulamentação, no âmbito da mencionada alte

ração legal, do processo de verificação periódica

dos requisitos da definição de advogado, a par

tir de declaração do próprio.

7. INCOMPATIBILIDADES

(118) 

1. Revisão do sistema de incompatibilidades com o

exercício da advocacia, e bem assim dos impedi

mentos com a prática de actos de advocacia, a

efectuar em sede de alteração legislativa, consa

grando critérios gerais e não indeterminados, e
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com ressalva de direitos adquiridos, e de modo a 11. REFORMA ESTATUTÁRIA 
torná-lo mais exigente e abrangendo outras 
situações, nomeadamente o desempenho de car-
gos políticos. (124)

(119) 

2. Intensificação, pela mesma forma, do controlo,
fiscalização e sanção efectiva pela Ordem dos
Advogados, e de acordo com critérios gerais e
análise casuística, de casos de incompatibilidade
e de impedimento.

8. ACTOS DE ADVOCACIA

(120) 

1. O Congresso recomenda aos competentes órgãos
da Ordem dos Advogados que promovam a defi
nição, em sede de alteração legislativa, de acto
de advocacia.

(121) 

2. Através de uma acção concertada dos órgãos da
Ordem e do Estado deve intensificar-se, de
modo sistemático e exemplar, a punição da pro
curadoria clandestina.

9. COMPENSAÇÃO
PELO EXERCICIO
DE CARGOS NA ORDEM

(122) 

Devem ser compensadas as despesas e encargos 
inerentes ao desempenho de funções na Ordem dos 
Advogados, segundo critério, valor e forma a defi
nir em regulamento, a aprovar pelo Conselho Geral. 

10. LEI ELEITORAL

(123) 

Consagração, por alteração estatutária, de uma 
segunda volta, em todas as eleições para os cargos 
da Ordem, quando nenhuma das candidatura obti
ver maioria absoluta à primeira volta, circunscre
vendo-se o método de Hondt para a eleição do 
Conselho Superior e dos Conselhos Deontológico e 
de Disciplina, a existirem. 

1. Por alteração legislativa, deve ter lugar a revi
são do Estatuto da Ordem dos Advogados,
devendo essa revisão abranger, entre outras
matérias, nomeadamente as já referidas quan
to à definição de advogado, de acto de advo
cacia, de publicidade, de incompatibilidades e
impedimentos, os seguintes aspectos mínimos
(i) reforço do poder regulamentar da Ordem
dos Advogados (ii) regras de exercício da
advocacia pelas sociedades de advogados e
por outras formas de exercício em comum da
advocacia (iii) efectiva garantia da dignidade
do advogado, nomeadamente pela definição
de imunidades (iv) garantia da independência
jurisdicional exclusiva da Ordem na definição
e aplicação de regras deontológicas (v) estru
turação dos órgãos da Ordem, para torná-los
mais operativos, eficazes e representativos (vi)
implementação de Conselhos Deontológicos, a
eleger pelo sistema de representação propor-
cional (vi) reforço dos procedimentos discipli
nares, tornando-os mais céleres, sem perda de
garantias dos arguidos (vii) abolição do siste
ma de patrocínio judiciário obrigatório.

(125) 

2. Através de rev1sao legislativa, deve introduzir
se, em alteração ao Estatuto dos Advogados
Portugueses, a reposição em vigor da isenção
de pagamento de custas por parte da Ordem
dos Advogados, a qual estava prevista no arti
go 151 º, 2 do Estatuto, mas foi derrogada
pelo artigo 5° do Decreto Lei n. º 118/85, de
19.04, derrogação confirmada pelo artigo 3 º 

do diploma preambular que aprovou o Código
das Custas Judiciais.

12. FORMAÇÃO

(126) 

1. A Ordem dos Advogados deve implementar
exames de acesso ao estágio, os quais permi
tam assegurar o domínio pelos candidatos de
conhecimentos essenciais para a Advocacia.

(127) 

2. Deve implementar-se um sistema de formação
permanente, através dos seguintes instrumen
tos: Instituto da Conferência da Ordem, cur
sos de actualização e apoio à frequência a cur- 15 



sos universitários de pós-graduação ou de mes

trado. 

(128) 

3. Deve criar-se um instituto para a formação,

apoiado pelo Estado, com capacidade para ava

liar os candidatos à advocacia, mediante provas

de agregação a realizar segundo critérios unifor

mes em todo o país.

(129) 

4. O período de estágio deve ser alargado para

dois anos.

(130) 

5. A Ordem dos Advogados deve tomar iniciativas

no sentido de fazer assegurar pelo Estado os

meios financeiros destinados à formação de

advogados estagiários que não tenham meios

económicos para o efeito.

13. SAÍDAS
PROFISSIONAIS

(131) 

A Ordem dos Advogados deve tomar medidas des

tinadas a intensificar as saídas profissionais dos 

licenciados em Direito, através: (i) da definição, 

em sede de lei, que a abertura de futuras Faculda

des de Direito deva ser feita depender de parecer 

da Ordem dos Advogados (ii) pela criação nos tri

bunais, de departamentos de juristas especializa

dos, incumbidos de assessoria aos juízes, com prio

ridade no acesso à magistratura (iii) pela concessão 

de preferência a licenciados em Direito nos concur

sos públicos de pessoal sempre que a preparação 

jurídica possa ser adequada ao melhor serviço 

público. 

14. GABINETE DE
ESTUDOS

(132) 

A Ordem dos Advogados deve criar, dentro da sua 

estrutura, um gabinete de estudos, para a elabora

ção de pareceres e projectos de diplomas legais, 

bem como para coordenar a formação permanente 

de advogados e dar apoio técnico em questões 

complexas. 
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TERCEIR A SECÇÃO 

SUB-TEMA B 

"O Advogado, os media, a publicida
de, a informação e as relações com a 
comunicação social" 

A) PUBLICIDADE

(133) 

1. O Estatuto da Ordem dos Advogados deve per

mitir a publicidade informativa do advogado, a

qual deverá conter informação objectiva, ver

dadeira e digna, no rigoroso respeito dos deve

res deontológicois, do segredo profissional e das

normas legais sobre publicidade e concorrência

desleal.

(134) 

2. Cabe ao Conselho Geral a elaboração e imple

mentação de um Regulamento de Publicidade

sujeito aos principias estabelecidos no ponto

anterior. 

(13 5) 

3. O Art. 80º do Estatuto da Ordem dos Advogados

deve conter as normas gerais constantes do

ponto 1, e remeter a sua regulamentação para

um Regulamento de Publicidade, onde conste,

nomeadamente, o conteúdo da informação

objectiva, os actos lícitos e ilícitos da publicida

de informativa, os suportes permitidos como

veículos publicitários e as sanções aplicáveis em

caso de violação.

(136) 

4. Entende-se, nomeadamente, por informa
ção objectiva:

- identificação pessoal e curricular do advo

gado ou da sociedade de advogados;

- número da cédula profissional ou do registo

da sociedade;

- morada do escritório principal e moradas de

escritórios noutras localidades;

denominação logotipo ou outro sinal distin

tivo do escritório; 17 



(137) 

- áreas ou matérias jurídicas de exercício pre

ferencial;

- licenciatura, doutoramento e outros títulos

académicos;

- cargos exercidos na ordem dos Advogados;

colaboradores profissionais integrados

efectivamente no escritório do advogado;

- telefone, fax e outros elementos de comu

nicação de que disponha,

- horário de atendimento ao público;

- línguas ou idiomas, falados ou escritos.

5. São, nomeadamente, actos lícitos da publi
cidade:

(138) 

- a utilização de cartões onde possa colocar

informação objectiva;

- a colocação, no exterior do escritório, à

porta ou próxima dela, de uma placa ou

tabuleta identificativa da sua existência;

- a colocação em listas telefónicas, de fax ou 

análogas da condição de advogado;

- a publicação de informações sobre altera

ções de morada, de telefone, de fax e de 

outros dados relativos ao escritório;

a menção da condição de advogado, acom

panhada de breve nota curricular, em anuá

rios profissionais, nacionais ou estrangei

ros.

- a intervenção em conferências ou coló

quios;

- a publicação de escritos, circulares e artigos

periódicos sobre temas jurídicos, em

imprensa especializada ou não, podendo

assinar com a indicação da sua condição de

advogado;

- o envio de cartas genéricas contendo exclu

sivamente a informação objectiva.

6. São, nomeadamente, actos ilícitos da publi
cidade:

- menção a clientes ou a assuntos profissio

nais;

- utilização de emblemas ou de símbolos cor

porativos;

- referência, directa ou indirecta, a qualquer

cargo, função pública ou relação de empre

go e patrocínio que tenha exercido, passível

de angariar clientela;

- colocação de conteúdos persuasivos, ideo

lógicos, de auto engrandecimento, e de 

comparação;

- referências a valores dos serviços, gratuiti

dade ou forma de pagamento;

menção ao tamanho, qualidade e estrutura

(139) 

do escritório; 

- informações erróneas ou enganosas;

- promessa de resultados ou a indução de que

os resultados se produzirão e que, no caso

de tal acontecer, não se cobram honorários;

- menção a algum tipo académico, diploma

ou curso que não seja certificado e reco

nhecido;

- fotografias, iconografias ou ilustrações,

exepto os logotipos adaptados.

7. São admitidos como suportes de informa
ção publicitária:

(140) 

internet, o fax, o correio electrónico e 

outros meios de natureza análoga; 

- revistas, os folhetos, os jornais, os boletins

ou qualquer outro meio da imprensa escri

ta;

- placas, tabuletas ou outros suportes da

natureza análoga;

- papel de carta.

8. Não são admitidos como suportes publici
tários:

(141) 

- os meios radiofónicos ou televisivos;

- outdoors, anúncios e reclamas luminosos ou

outros meios de publicidade nas vias públi

ca.

9. Quanto à Directiva 5/CE/98, que constitui
a liberdade de estabelecimento, delibera o
V Congresso dos Advogados Portugueses
recomedar ao Conselho Geral a adopção
das iniciativas adequadas a impedir a publi
cidade de escritórios em Estados-membros
da União Europeia (que não sejam o pró
prio Estado de Origem), publicitando os
seus serviços no Estado de Origem.

8) O ADVOGADO
E A COMUNICAÇÃO SOCIAL

10. DISCUSSÃO PÚBLICA DE QUESTÕES
PROFISSIONAIS

(142) 

10.1.0 advogado não deve discutir em público ou 
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nos meios de comunicação social questões OUTRAS QUESTÕES 
pendentes ou a instaurar, nem contribuir 

para tal discussão. 

(143) 

10.2. Exceptuam-se os casos de urgência e circuns

tanciais, em que os comentários do advoga

do se justifiquem, e o exercício legítimo do 

direito de resposta ou de protesto, quando 

tenham sido formulados, prévia e publica

mente, comentários sobre o caso em termos 

tais que seja lícito recear uma influência 

nefasta sobre o julgamento, ou a decisão da 

questão pendente ou a instaurar. 

(144) 

10.3. Fora dos casos previstos no número anterior 

deve o advogado solicitar, previamente, ao 

Presidente do Conselho Distrital competente, 

autorização para produzir tais declarações, a 

qual lhe deverá ser dada ou negada no prazo 

de 48 horas após o recebimento da solicita

ção, entendendo-se, em caso de silêncio, 

serem autorizadas as declarações. 

(145) 

10.4. Da decisão do Presidente do Conselho Distri
tal que negue a autorização há recurso para 

o Bastonário, que deverá tomar uma decisão

no mesmo prazo.

(146) 

10.5. Sempre que se haja pronunciado em público 

nos casos previstos no nº. 2 deste artigo, fica 

o advogado obrigado a comunicar o facto e o
teor das declarações produzidas ao Conselho

Distrital competente, no prazo de oito dias.

(147) 

10.6. O advogado não deve influir ou tentar 

influir, através da comunicação social, na 

resolução de pleitos judiciais ou outras ques

tões pendentes. 

11. SEGREDO DE JUSTIÇA

(148) 

Através de alteração legislativa, deve o crime de 

violação de segredo de justiça legitimar a constitui

ção como assistente, conferindo-se à Ordem dos 

Advogados legitimidade para a assunção de tal esta

tuto, independentemente de o ofendido o obter. 

(149) 

12. Devem ser regulamentadas as relações dos
advogados com os media e com a comunicação

social, de forma a impedir o que tem vindo

ultimamente a acontecer, em especial com os 

meios audiovisuais, que têm servido para

autênticas operações de "marketing" de certos

advogados e de algumas sociedades de advo

gados, que vão assim angariando clientela

através de uma forma ilícita e certamente dife

renciada em relação aos seus restantes colegas,

forçando-os a uma manifesta e inelutável desi

gualdade de oportunidades profissionais.

(150) 

13. Qualquer conferência de imprensa ou entrevis

ta formal sobre processos pendentes pressupõe

autorização prévia do Presidente do Conselho

Distrital.

(151) 

14. A cultura e as tradições jurídicas em portugal

desaconselham as transmissões em directo de

diligências, principalmente das audiências de

julgamento.

(152) 

15. O Congresso apela para que os jornalistas por

tugueses sejam capazes de criar os mecanismos

de autotutela de ontológica, com competência

disciplinar, que possam contribuir para que

sejam sempre merecedores dos elevados pode

res que detêm no plano da realidade sociológi

ca.

(153) 

16. Nos debates e outras intervenções públicas na
comunicação social em que intervenha, o

advogado deve abster-se de referências a pro

cessos ou casos concretos pendentes, tenha ou

não neles intervenção.

(154) 

17. O Advogado pode usar o seu trabalho e a sua
capacidade profissionais como meio de divul

gação da sua actividade, nomeadamente atra

vés de artigos de opinião e de fundo, em publi

cações não jurídicas, indicando o seu nome e

profissão.
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1 - Princípios constitucionais que não estão 

a ser cumpridos em Portugal 

2 - Princípios Gerais Imutáveis cuja fiscali

zação pertence à Ordem dos Advogados 

e continuará a acompanhar 

3 - Princípios que respeitam à responsabili

dade e responsabilização do Estado que 

devem ser promovidos 

Responsabilidade do Estado cuja execução a O. 

A. deve promover e fiscalizar

4 - Conclusões sobre o processo em geral 

A desburocratização ou, simplesmente, a neces

sidade de assegurar a defesa do cidadão 

a) Assistência do Advogado ao cidadão (23)

a) Sociedade e Economia. Crise da Justiça (1, 2, 3,

4,5, 6 e 7)

b) Estado de Direito ( 14 e 15)

c) Função jurisdicional. Poder Judicial. Legitimação

de Juízes (16, 17, 18 e 19)

d) O Lugar do Advogado na Justiça (20 e 38)
e) Segredo Profissional do Advogado ( 24, 25, 26,

113, 114 e 115)

f) Questões Gerais da Administração da Justiça

(47, 49 e 50)

g) Funcionamento da Administração da Justiça ( 51,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 68 e 69)

h) Cooperação das Ordens dos Países de Língua

Portuguesa (75, 76 e 77)

i) Regime Prisional ( 46)

j) Multidisciplinar ( 90, 91 e 92)

( 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 48, 58, 69, 84, 85, 93, 

124,125,148 e 151) 

( 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 65, 66 

e 67) 

5 - Conclusões respeitantes ao processo (39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45) 
penal 

6 - Conclusões dependentes da conjugação 
de acções do Governo e Ordem dos 
Advogados 

Conclusões cuja resolução depende de uma 

acção conjunta do Governo e da Ordem dos 

Advogados. 

7 - Conclusões da Competência da Ordem 

dos Advogados 

Conclusões que dependem da iniciativa e / ou 

da execução da O.A. 

(21, 22, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 111, 112, 126, 127, 128, 129, 

130 e 131) 

a) Observatório de Direito e Justiça (70)

b) Participação na Actividade da O.A. ( 71 e 121)

c) Informática ( 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83)

d) Biblioteca ( 86, 87, 88 e 89)

e) Multinacionais ( 94, 95 e 96)

f) Especialização ( 105,106,107 e 108)

g) Laudo (110)

h) Advogado e Acto de Advogar ( 116, 117 e 118)

i) Incompatibilidade ( 90, 91, 92, 118 e 119)

j) Eleições (123)

k) Publicidade (133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,

140, 141 e 154)
1) Discussão do Assunto da Publicidade ( 142, 143,

144, 145,146,147,149,150 e 153)

m) Gabinete de Estudos (132)




