
Moção de Deliberação 

Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 

 

A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) é uma instituição de 

previdência reconhecida pela Lei nº 2.115, de 18 de Junho de 1962 e regulamentada pela 

Portaria nº 487/83, de 27 de Abril, e, na parte em que este diploma for omisso, pelas 

disposições em vigor do Decreto nº 46.548, de 23 de Setembro, e demais legislação 

aplicável às caixas de reforma ou de previdência.  

Foram revogados os Decretos-Leis nºs 36.550, de 22 de Outubro de 1947; 43274, de 

28 de Outubro de 1960; 402/78, de 15 de Dezembro; as Portarias nºs 402/79, de 7 de 

Agosto; 157/80, de 5 de Abril; 754/80, de 30 de Setembro; e 837/81, de 24 de Setembro. 

Antes destas portarias revogadas o Regulamento da Caixa de Previdência da Ordem dos 

Advogados constava da Portaria nº 13.872, de 8 de Março de 1952. 

As finalidades essenciais da CPAS são as seguintes: 

- concessão de pensões de reforma por velhice aos beneficiários e  

- concessão de subsídios por morte às respectivas famílias  

No entanto, e de harmonia com as disponibilidades anuais do fundo de assistência, a 

CPAS poderá ainda conceder: 

- subsídios por invalidez aos beneficiários: 

- subsídios de sobrevivência aos respectivos familiares; 

- subsídios de doença aos beneficiários e 

- subsídios de assistência aos beneficiários. 

A CPAS é, pois, estrutural e essencialmente uma caixa de previdência, um fundo de 

reforma, e só subsidiária e conjunturalmente, uma caixa de assistência, um fundo de 

beneficência. 

Tanto assim é que a CPAS não assegura mas deve promover, com instituições de 

seguro, contratos de grupo, com vista à cobertura de riscos dos seus beneficiários, 



nomeadamente os de morte, doença, invalidez, e acidentes pessoais, internamento; 

assistência médica e medicamentosa e incapacidade temporária para o trabalho. 

Mas essas coberturas de risco são uma responsabilidade individual do advogado e 

do solicitador que decorre, aliás, da natureza liberal das suas profissões. 

As receitas da CPAS são: 

a) as contribuições dos beneficiários; 

b) a parte que lhe caiba das verbas atribuídas a título de procuradoria e de 

remuneração relativa ao patrocínio oficioso, nos termos da lei; 

c) a parte que lhe caiba nas multas processuais, quer em cível, quer no crime, 

ou outros, nos termos da lei; 

d) o produto das penas pecuniárias aplicadas pelas instâncias disciplinares da 

Ordem dos Advogados e da Câmara dos Solicitadores; 

e) os juros e outros rendimentos dos valores e bens próprios; 

f) os subsídios, donativos, legados ou heranças estabelecidos a seu favor; 

g) as pensões e subsídios prescritos. 

A CPAS é constituída pelos seguintes órgãos; a direcção, o conselho geral e as 

assembleias da Ordem dos Advogados e da Câmara dos Solicitadores.  

Logo, a presente assembleia só pode propor medidas ou alterações para as quais não 

tem competência própria e que, por isso, não poderão ser por si só apresentadas e 

deliberadas nem delinear estratégias ou tomar posições de princípio ou programáticas que 

terão que ser em sede própria assumidas. 

 Esta assembleia, reunida em 18 de Novembro de 2006, está marcada 

conjunturalmente pela apresentação da proposta de Orçamento do Estado para o ano 2007, 

na qual, às receitas da CPAS, se retiram as derivadas da procuradoria e das taxas de justiça 

cível. 

 Há pois um problema de financiamento que tem que ser enfrentado. 



A análise da CPAS pode ser realizada em termos estáticos (verificando as contas de 

um qualquer exercício) ou em termos dinâmicos (analisando as contas de vários exercícios 

e evolução). 

Estão disponíveis os números relativos aos três últimos exercícios a que respeitam 

as contas já aprovadas, isto é 2002, 2003 e 2004. 

Vejamos apenas a situação a que reporta o ano de 2004. 

Os beneficiários inscritos eram 37.696 dos quais 34.612 eram advogados e 3.084 

solicitadores, sendo 21.657 os beneficiários com pagamento de contribuições e 16.039 os 

beneficiários sem pagamento de contribuições. 

Vejamos agora os custos com as várias pensões. 

Os pensionistas com direito a reforma eram, em 2004, 1.628 a que correspondeu um 

custo total de € 14.172.288,53 (catorze milhões cento e setenta e dois mil duzentos e oitenta 

e oito euros e cinquenta e três cêntimos), sendo o custo total das pensões de invalidez e de 

sobrevivência de € 525.410,25 (quinhentos e vinte e cinco mil quatrocentos e dez euros e 

vinte e cinco cêntimos) e de € 2.396.778, 79 (dois milhões trezentos e noventa e seis mil 

setecentos e setenta e oito euros e setenta e nove cêntimos), respectivamente, num montante 

global final de € 17.094.477,55 (dezassete milhões noventa e quatro mil quatrocentos e 

setenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

Os benefícios de nascimento eram, em 2004, € 283.244,50 (duzentos e oitenta e três 

mil duzentos e quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), os benefícios de maternidade 

€ 493.325,90 (quatrocentos e noventa e três mil trezentos e vinte e cinco euros e noventa 

cêntimos); as comparticipações nas despesas de internamento hospitalar por maternidade € 

129.581,40 (cento e vinte e nove mil quinhentos e oitenta e um euros e quarenta cêntimos); 

as comparticipações nas despesas de internamento hospitalar por doença € 264.797,71 

(duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e noventa e sete euros e setenta e um 

cêntimos): os benefícios de recuperação € 298.260,40 (duzentos e noventa e oito mil 

duzentos e sessenta euros e quarenta cêntimos); as comparticipações nas despesas de 

assistência médica e medicamentosa € 35.452,15 (trinta e cinco mil quatrocentos e 



cinquenta e dois euros e quinze cêntimos); os subsídios por morte € 168.006,38 (cento e 

sessenta e oito mil seis euros e trinta e oito cêntimos); as comparticipações nas despesas de 

funeral € 30.150,13 (trinta mil cento e cinquenta euros e treze cêntimos), os subsídios de 

assistência € 135.378,00 (cento e trinta e cinco mil trezentos e setenta e oito euros) e as 

bolsas de estudo € 7.157,78 (sete mil cento e cinquenta e sete euros e setenta e oito 

cêntimos); tudo no montante global de € 1.845.354,65 (um milhão oitocentos e quarenta e 

cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos). 

Vejamos agora as receitas ou, melhor o total dos proveitos e ganhos. 

Em 2004, os proveitos operacionais orçaram em € 46.734.627,16 (quarenta e seis 

milhões setecentos e trinta e quatro mil seiscentos e vinte e sete euros e dezasseis 

cêntimos); os proveitos financeiros em € 9.720.605,90 (nove milhões setecentos e vinte mil 

seiscentos e cinco euros e noventa cêntimos) e os proveitos extraordinários em € 

630.447,57 (seiscentos e trinta mil quatrocentos e quarenta e sete euros e cinquenta e sete 

cêntimos), tudo no montante global de € 57.873.623,33 (cinquenta e sete milhões 

oitocentos e setenta e três mil seiscentos e vinte e três euros e trinta e três cêntimos). 

Este valor global de proveitos e ganhos decompõe-se da forma seguinte: 

1- os proveitos e ganhos operacionais (€ 46.734.627,16) incluem € 40.204.567, 

21 de contribuições voluntárias; € 6.528.771,95 de procuradoria e taxas de 

justiça cível; e € 1.288,00 de receitas de assistência; 

2- os proveitos e ganhos financeiros (€ 10.412.613,86) incluem € 3.747.323,33 

de rendimentos de aplicações financeiras; € 2.280.181,15 de rendimentos de 

imóveis; e € 4.385.109,38 de proveitos e ganhos financeiros extraordinários; 

3- os proveitos e ganhos extraordinários (€ 726.382,31) incluem € 577.476,42 

juros de mora; € 8.367,63 de multas; € 11.199,71 de restituição de impostos; 

€ 12.041,95 de correcções relativas a exercícios anteriores; e € 117.296,600 

de outros proveitos e ganhos extraordinários. 

Em 2004 o valor total líquido da cobrança de contribuições ascendeu a € 

35.936.770,10 (trinta e cinco milhões novecentos e trinta e seis mil setecentos euros e dez 

cêntimos), sendo que o valor líquido da emissão de contribuições do próprio ano foi de € 

40.253.086,97 só tendo sido efectivamente cobrado, também do próprio ano, o valor 

líquido de € 33.169.764,38. 



No ano de 2004 ficou em dívida, desse exercício, o valor de € 7.083.322,59, sendo 

que o valor da dívida acumulada das contribuições não pagas ascendeu, também em 2004, 

ao valor global de € 32.839.382,16 (trinta e dois milhões oitocentos e trinta e nove mil 

trezentos e oitenta e dois euros e dezasseis cêntimos). 

Das contas aprovadas, e mais concretamente da evolução dos números de 2002, 

2003 e 2004, constata-se um crescimento acentuado da dívida acumulada de contribuições 

não pagas, um decréscimo acentuado do peso relativo dos rendimentos dos imóveis no 

confronto com os restantes proveitos e ganhos e, obviamente, para o que agora e 

conjunturalmente nos interessa, no futuro muito próximo, o corte abrupto, e inesperado, das 

receitas provindas da rubrica da procuradoria e das taxas de justiça cíveis. 

Propõe-se, pois, que face à análise sumária da situação supra descrita e à constatação 

de que vai ser, por força do Orçamento de Estado para 2007, retirada uma significativa 

parte da receita da CPAS, isto é, cerca de 13,97% dos seus proveitos e ganhos no próximo 

ou similar ao de 2004 que então ascendeu a € 6.528.771,95 (seis milhões quinhentos e vinte 

e oito mil setecentos e setenta e um euros e noventa e cinco) se delibere que o Bastonário e 

os membros do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, em conjunto com o 

Presidente e os membros do Conselho Geral da Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores, (1) ponderem e, se for o caso, sugiram uma alteração da natureza jurídica 

da CPAS que a autonomize e lhe dê independência e responsabilidades acrescidas; (2) 

estudem e proponham fontes alternativas de financiamento, designadamente com recurso 

a isenções de impostos ou a criação de novos recursos; (3) analisem e desenvolvam novas e 

mais eficazes estruturas de funcionamento e de gestão dos recursos, designadamente 

recuperando as dívidas acumuladas e optimizando a gestão do património imobiliário; (4) 

ponderem e proponham uma reequacionação dos benefícios concedidos e do esforço a 

pedir aos beneficiários contribuintes a fim de cumprir o fim essencial para que a 

instituição foi criada, equilibrar as suas contas e assegurar o futuro; e, sobretudo, (5) 

afirmem conjuntamente que a CPAS constitui um elemento fundamental e inalienável 

para a salvaguarda da independência do exercício da advocacia. 


