
 
 

 
 

SER ADVOGADO OU SER ADVOGADA É UM DESAFIO 

 

Ser Advogado ou Advogada é protagonizar um permanente desafio à nossa coragem, 

determinação, liberdade e independência. Sempre assim foi. Sempre assim será. 

Ser Advogado ou Advogada, nos tempos que correm, é, de facto, um enorme desafio, 

tantas e tão diversificadas são as dificuldades que se nos deparam no exercício da nossa 

actividade profissional.  

Por isso, constitui um dever de todos nós estar atentos aos fenómenos atentatórios da 

dignidade da nossa profissão, da qualidade do Estado de Direito e dos direitos, 

liberdades e garantias dos cidadãos. 

Por isso, não podemos só reagir. Temos de agir. 

O fenómeno da procuradoria ilícita, nas suas diversas e mais ou menos subtis formas de 

actuação, constitui um dos mais graves problemas com que se debate a nossa profissão.  

Permitam-me, pois, caros e caras Colegas que vos lance um desafio (mais um): o de não 

cedermos, nem pactuarmos, pela inércia, com procuradores ilícitos. 

Constato que a esmagadora maioria de nós reage com indiferença à procuradoria ilícita. 

Como se nada tivéssemos a ver com tão anómala actividade. 

Fomo-nos habituando a viver com essa realidade e, estamos, nessa área, profundamente 

desmobilizados. 

As dificuldades sentidas pelos Conselhos Distritais da Ordem dos Advogados na 

instrução dos processos de procuradoria ilícita, reflecte, de forma muito vincada, essa 

desmobilização generalizada. 



 
 

 
 

Durante muitos anos tivemos um enquadramento legal (crime de usurpação de funções) 

manifestamente adverso, agravado pela dificuldade na obtenção da prova, pela 

impossibilidade de representação directa da Ordem e, porque não, em alguns casos, por 

alguma insensibilidade das magistraturas e das polícias para o problema. 

Tudo isso, contribuiu para um cenário de frustração e desmotivação que urge erradicar. 

Hoje, o cenário é outro. 

A Lei dos Actos Próprios dos Advogados e Solicitadores (Lei nº 49/2004, de 24 de 

Agosto) não será modelar (haverá leis modelares?). Constitui, no entanto, um avanço 

relativamente ao enquadramento legal anterior. 

Desde logo, com a tipificação do crime de procuradoria ilícita (artº. 7º), de mais simples 

prova que o anterior crime de usurpação de funções. 

Em segundo lugar, mantém-se a possibilidade de encerramento de escritórios ou 

gabinetes de procuradoria ilícita, competindo à Ordem dos Advogados e à Câmara dos 

Solicitadores o direito de requerer junto das autoridades judiciais competentes tais 

imediatos encerramentos (artº. 6º). 

De referir ainda os processos contra-ordenacionais previstos no artº. 8º do mesmo 

diploma e consequente aplicação de coimas. 

Finalmente, e nos termos do artº. 11º a possibilidade da Ordem dos Advogados e da 

Câmara dos Solicitadores intentarem acções de responsabilidade civil, “... tendo em 

vista o ressarcimento de danos decorrentes da lesão de interesses públicos que lhes 

cumpre ... assegurar e defender”. 



 
 

 
 

Temos, assim, hoje, mais e melhores meios para o combate com sucesso a este flagelo 

que grassa por todo o país. O que nos falta, então? 

Falta-nos, a todos nós, consciencializarmo-nos da importância desta tarefa decisiva para 

a sobrevivência da nossa profissão e assumirmos, cada um de nós, protagonismo neste 

combate vital. 

O papel das Delegações da Ordem dos Advogados é, nesta matéria, muito relevante. 

Quer na detecção e denúncia dos focos de procuradoria ilícita, quer na cooperação com 

os Conselhos Distritais na instrução dos processos.  

Trabalho difícil, sem dúvida. A proximidade tem as suas vantagens, mas também os 

seus constrangimentos. Mas, haverá tarefas fáceis na permanente luta pela dignificação 

da advocacia e dos advogado(a)s? 

Falta-nos também o contributo individual de cada um de nós, advogado ou advogada. 

Esse contributo individual poderá constituir uma mais-valia muito importante neste 

difícil combate. 

É nossa obrigação não condescender com a ilegalidade. 

Constitui nosso dever de ordem pública, denunciar aos órgãos da nossa Ordem, 

nomeadamente às Delegações ou aos Conselhos Distritais, as situações de procuradoria 

ilícita de que tenhamos conhecimento e colaborarmos com esses órgãos na angariação 

de prova para o sucesso das nossas acções. 

Os Conselhos Distritais têm estruturas montadas e procedimentos harmonizados para 

esta luta. As Delegações podem e deve coadjuvar nesta tarefa. 

Temos, todos, de nos empenhar neste combate. Todos não somos demais. 



 
 

 
 

Este combate é um combate militante. Feito de coragem, determinação, liberdade e 

independência. É um combate essencial e complementar da Campanha pela Advocacia 

preventiva que, a montante, visa o mesmo objectivo: a defesa da qualidade do Estado de 

Direito, a defesa dos direitos, liberdade e garantias dos cidadãos e, sobretudo, a defesa 

do Cidadão e da Cidadania informada e actuante. 

Por isso, vos convido caros e caras Colegas para este duro e difícil desafio. 

Mais do que não virar a cara à luta é preciso enfrentar, activa e corajosamente, este, 

mais este, grande DESAFIO. 


