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Destruir o segredo profissional significará sempre e inelutavelmente a destruição simultânea 
do seu próprio fundamento ético-jurídico, qual seja o princípio da confiança e a natureza 
social da função forense cometida ao Advogado já que a confiança e o sigilo não representam 
senão siameses cuja separação implica a não sobrevivência de qualquer deles. 
 
       Alfredo Castanheira Neves 
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INTRODUÇÃO 
 

As considerações que seguidamente despenderemos pretendem 
corresponder a uma análise, ainda que breve, das motivações e as implicações do 
conflito de deveres do Advogado, simultaneamente vinculado ao dever de sigilo 
profissional e ao que podemos genericamente designar de dever de Justiça, 
envolvendo o dever qualificado de fidelidade às normas e aos princípios que 
compõem o ordenamento jurídico.   

Este conflito de deveres exibe especial magnitude nos casos em que a 
própria lei impõe ao Advogado um dever específico de denúncia e/ou de 
informação de determinadas situações ilegais, como é o caso das exigências de 
quebra do sigilo profissional do Advogado em situações em que este, no exercício 
da profissão forense, conhece ou suspeita de factos relativos operações de 
branqueamento de capitais. A delicada tensão emergente deste conflito específico 
entre deveres do Advogado conformará o núcleo temático essencial neste trabalho. 

Nestes termos, principiaremos o nosso estudo mediante a determinação do 
sentido e da natureza do sigilo profissional do Advogado, o que nos permitirá 
extrair conclusões relevantes para a análise subsequente, nomeadamente no que 
respeita aos possíveis conflitos entre deveres do Advogado e ainda quanto à 
problemática da responsabilidade civil do Advogado. 

Depois, percorreremos as principais normas legais relacionadas com o sigilo 
profissional e despenderemos algumas considerações a propósito dos requisitos e 
do procedimento necessário para o levantamento deste dever. De seguida, 
ensaiaremos definir as implicações jurídicas da quebra do sigilo profissional sem 
“justa causa” e examinaremos ainda a hipótese inversa, isto é, a da preservação do 
sigilo em caso de ordem judicial em contrário. 

Após o que dedicaremos a nossa atenção àquilo que denominamos “dever 
de Justiça” do Advogado, precisando o respectivo conteúdo e limites e examinando 
ainda as consequências para o Advogado da directiva 2001/97/CE e da respectiva 
transposição, enquanto exemplo acabado de prevalência do "dever de justiça" do 
Advogado.  

Finalmente, apresentaremos as conclusões que pudemos alcançar. 
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I- DO SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO 
 
1. SENTIDO E NATUREZA 
 

Nos termos gerais de direito, o dever de sigilo, corresponde a um dever 
acessório, cominado pela boa fé, enquanto regra ética de conduta (artigo 762º n.º2 do 
Código Civil). A regra do sigilo contratual corresponde a uma concretização da 
tutela da confiança. 

Contudo, em determinadas situações da vida, a natureza do dever de sigilo 
intensifica-se e de mera exigência de tutela da confiança e da segurança jurídica no 
tráfego negocial, o sigilo converte-se numa verdadeira exigência pública, 
correspondente à necessidade de as pessoas poderem confiar em determinadas 
instituições e entidades com as quais se relacionam e perante as quais, muitas vezes, 
são circunstancialmente obrigadas a revelar informações com carácter sigiloso, 
designadamente informações respeitantes à sua esfera de intimidade da vida 
privada.  

É precisamente o que sucede no caso do sigilo profissional do Advogado, 
cujo fundamento ético-jurídico radica no princípio da confiança e na natureza social da 
função forense (1). 

Na verdade, o sigilo profissional do Advogado possui uma dupla valência. 
De uma parte, protege a relação fiduciária que se cria entre o Advogado e o seu 
cliente, ao garantir uma zona protegida de privacidade tendencialmente inviolável e 
proteger o direito à integridade (física e moral) das pessoas, reconhecido no artigo 
25º n.º 1 da Constituição. Sob este ponto de vista, o sigilo representa, no fundo, o 
pressuposto e contrapartida da confiança do cliente (2), ou seja, o Advogado figura como 
confidente necessário do cliente (3).  

De outra parte, afiança o interesse público fundado na função social da 
Advocacia e ainda o interesse colectivo no exercício digno da profissão.  

O interesse público é o interesse que se relaciona com a conservação e 
desenvolvimento da sociedade política e da satisfação das suas necessidades (4). Ora, o sigilo, 
enquanto salvaguarda de uma esfera de privacidade na relação entre o cliente e o 
Advogado surge edificado sobre o pilar da necessidade de paz social e de Justiça, 
cuja indispensabilidade é prosseguida pelo Advogado, enquanto técnico do direito, 
defensor da boa aplicação das leis e do aperfeiçoamento do sistema jurídico. Aliás, a 
importância - senão mesmo essencialidade - social do Advogado é evidente, logo ao 
nível contencioso, na necessidade de intervenção de Advogado em praticamente 
todas as causas cíveis (artigos 32º e 60º do Código de Processo Civil, CPC) e, como 
defensor do arguido, em todos os processos criminais (artigos 61º /1 d), 62º e 64º do 

                                                 
(

1
) António Arnaud, Iniciação à Advocacia, Coimbra, 2000, p. 66.  

(
2
) Ibidem.  

(
3
) Rodrigo Santiago, Considerações acerca do regime estatutário do segredo profissional dos 

advogados”, Revista da Ordem dos Advogados, 57, Janeiro de 1997, p. 229.   

(
4
) Paulo Otero, Direito Administrativo - relatório de uma disciplina apresentado no concurso para 

professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1998, p. 381. 
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Código de Processo Penal, CPP),  já para não aludirmos a jurisdições especiais, 
como é o caso da administrativa. 

Acresce que actividade profissional do Advogado não se resume à 
actividade de mandatário processual das partes; são, hoje e cada vez mais, evidentes 
as vertentes de informação jurídica e de aconselhamento preventivo do Advogado e 
ainda de instância de resolução pacífica de conflitos.  
 Assim sendo, o sigilo profissional ostenta um sentido privado, reportando-se 
à específica relação existente entre o Advogado e o seu cliente e aos deveres que 
desta relação emergem, mas também um sentido público, aferido por referência ao 
interesse ético que o sigilo possui no seio da comunidade, enquanto contributo 
fundamental para a confiança no Advogado e, por via desta, para a boa 
administração e aplicação do Direito. 
 A determinação do sentido do sigilo profissional relaciona-se, de perto, com 
a intrincada questão da natureza jurídica do sigilo profissional.  

Do ponto de vista do Advogado, o sigilo representará, sem dúvida, uma 
situação jurídica passiva e, dentro destas, aproximar-se-á da categoria dos deveres, 
que podemos definir como uma situação analítica passiva de base motivada pela 
incidência de normas de conduta proibitivas ou impositivas (5).  

Contudo, a concreta determinação do tipo de dever em apreço suscitará já, 
aparentemente, algum embaraço.  

De facto, poderíamos ser tentados a fazer corresponder o sigilo profissional 
ao âmbito da relação obrigacional – maxime negocial – que se pode estabelecer entre 
o Advogado e o cliente, quer enquanto dever secundário, quer como dever acessório 
ou lateral. Porém, é inegável que a esfera de situações jurídicas que convocam o 
cumprimento do dever de sigilo do Advogado não se restringe ao conjunto de 
deveres emergentes da relação negocial, ainda que se reconheça a relação 
obrigacional como uma relação complexa ou como um processo, na esteira da 
moderna doutrina alemã (6) - é o que se pode comprovar pela leitura do artigo 81º 
n.º 3 do Estatuto da Ordem dos Advogados, que adiante examinaremos.  

Além de que, em variadas situações, poderá nem sequer existir um qualquer 
vínculo negocial entre o Advogado e o cliente, designadamente, porque este se 
extinguiu.  

Por fim, a riqueza de interesses que confluem no sigilo profissional não se 
revela consentânea com uma abordagem contratual ou negocial das situações 
jurídicas que lhe correspondem; pensamos, por exemplo, no imperativo de 
dignidade dos Advogados, enquanto “classe” profissional, ou no supra aludido 
interesse social da confiança nos Advogados. 

A nossa opinião é a de que o sigilo profissional comunga das características 
que normalmente se apontam aos chamados deveres funcionais, ou deveres a que 
uma pessoa se encontra adstrita pelo facto de se encontrar em determinada posição. 
Trata-se, portanto, de um dever específico, por contraposição aos deveres genéricos 
ou desprovidos de relação jurídica e de um dever de fonte legal (em sentido lato), 

                                                 
(

5
) Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, tomo I, Coimbra, 2000, p. 186. 

(
6
) Sobre o actual conceito de obrigação, M. J. Almeida Costa, Direito das Obrigações, Coimbra, 

2003, p. 63 ss.  
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ou seja, fundado em norma legal e não numa qualquer regra jurídica decorrente do 
negócio enquanto lex privata.  
 Finalmente, a complexidade da situação jurídica do Advogado adstrito ao 
sigilo profissional não se revela consentânea com uma abordagem unilateral. Aliás, 
esta circunstância não é exclusiva do sigilo profissional, antes presidindo, em maior 
ou menor medida, à categoria dos deveres funcionais. Com efeito, o sigilo envolve 
ainda necessariamente um lado activo, porquanto, em determinadas situações 
concretas, o sigilo representa para o Advogado um poder que, segundo o seu juízo, 
deve exercer. Ou seja, figura, em determinadas circunstâncias como um verdadeiro 
poder-dever. E tanto assim é que o direito positivo reconhece esta funcionalidade do 
sigilo profissional do Advogado, ao acolher, no artigo 114º n.º 3 b) da Lei n.º 3/99 
(LOFTJ), uma norma segundo a qual o Advogado possui o direito à protecção do sigilo 
profissional. É ainda de aplaudir a redacção do artigo 2.3.1. do Código Deontológico 
elaborado pelo Comité Consultivo das Ordens Europeias (CCBE) segundo o qual é 
da essência da missão de advogado que ele seja depositário de segredos do seu cliente e 
destinatário de informações confidenciais. Sem garantia de confidencialidade não pode haver 
confiança. O segredo profissional é, assim, reconhecido como o direito e o dever primeiro e 
fundamental do advogado. 
 
2. CONCRETIZAÇÕES LEGAIS  
 

Conforme acima se mencionou, o dever de sigilo do Advogado é de origem 
legal; as fontes deste dever são normas jurídicas legais, particularmente as normas 
do Estatuto da Ordem dos Advogados (EOA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 84/84 
de 31 de Maio e alterado pelo Decreto-Lei n.º 119/86 de 28 de Maio.  

O EOA aflora a temática sigilo profissional no artigo 83/1 e) a propósito dos 
deveres do Advogado para com o cliente, no artigo 86º n.º 1 e), em sede de deveres 
recíprocos dos Advogados e confere-lhe, depois, um tratamento autónomo no artigo 
81º EOA (7). 

De acordo com o artigo 83 n.º 1 e) constitui um dever do Advogado para 
com o cliente o de guardar segredo profissional. Além desta, outras normas tutelam, 
ainda que de forma reflexa, o segredo profissional enquanto direito do cliente, como 
é o caso do artigo 83 n.º1 a), que se refere ao dever do Advogado de recusar 
mandato, nomeação oficiosa ou prestação de serviços em questão em que já tenha 
intervindo em qualquer outra qualidade ou seja conexa com outra em que 
represente ou tenha representado a parte contrária.  

Ao abrigo do artigo 86º n.º 1 e) EOA o Advogado não deve invocar 
publicamente, em especial perante tribunais, quaisquer negociações transaccionais 
malogradas, quer verbais quer escritas, em tenha intervindo advogado. Discute-se, 
pois, qual a abrangência de negociações transaccionais malogradas e, correlativamente, 

                                                 
(

7
) Apenas nos referimos às normas que, de um modo mais directo, se relacionam com o dever de 

sigilo do Advogado. Todavia, uma análise detalhada desta problemática importaria o exame de 

normas conexas, como é o caso do artigo 82º, relativo à discussão pública de questões profissionais ou 

mesmo do artigo 80º, relativo à publicidade, o artigo 59º (proibição de buscas em escritórios de 

Advogados) ou ainda o artigo 60º do EOA, que proíbe a apreensão de correspondência relativa ao 

exercício da profissão, salvo se respeitar a facto criminoso de que o Advogado seja o arguido. 
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qual o verdadeiro âmbito de proibição desta norma. Há quem entenda que se deve 
excluir do âmbito proibitivo os casos de interrupção da prescrição por 
reconhecimento do direito, as hipóteses em que tenha havido interpelação para 
cumprimento e ainda as de negociações viciadas. 

O artigo 81º do Estatuto da Ordem dos Advogados (EOA) dedica-se 
exclusivamente ao segredo profissional do Advogado, enquanto instituto matricial 
da profissão. O n.º 1 deste artigo determina que o Advogado é obrigado a segredo 
profissional no que respeita: (a) a factos referentes a assuntos profissionais que lhe 
tenham sido revelados pelo cliente ou por sua ordem ou conhecimento no exercício 
da profissão; (b) a factos que, por virtude de cargo desempenhado na Ordem dos 
Advogados, qualquer colega, obrigado quanto aos mesmos factos ao segredo 
profissional, lhe tenha comunicado; (c) a factos comunicados por co-autor, co-réu ou 
co-interessado do cliente ou pelo respectivo representante; (d) a factos de que a 
parte contrária do cliente ou respectivos representantes lhe tenham dado 
conhecimento durante as negociações para acordo amigável e que sejam relativos à 
pendência. 

É de salientar ainda que além dos factos, o sigilo profissional abrange ainda 
quaisquer documentos ou outras coisas que se relacionem, directa ou 
indirectamente, com os factos sujeitos a sigilo, tal como ordena o artigo 81º n.º3. 
Ademais, tal como acima se disse, a obrigação de sigilo profissional possui um 
âmbito de aplicação particularmente vasto, integrando as mais diversas situações de 
relacionamento entre a pessoa a quem a informação respeita e o Advogado. 
Efectivamente, o artigo 81º n.º 3 fixa que a obrigação de sigilo profissional existe quer o 
serviço solicitado ou cometido a advogado envolva ou não representação judicial ou 
extrajudicial, quer deva ou não ser remunerado, quer o advogado haja ou não chegado a 
aceitar e a desempenhar a representação ou serviço, o mesmo acontecendo, para todos os 
advogados que directa ou indirectamente tenham qualquer intervenção no serviço. 

Como considera António Arnaud a regra é, pois, a da absoluta confidencialidade 
dos factos e dos documentos de que o Advogado tenha conhecimento, directa ou 
indirectamente, no exercício das suas funções, ou por causa delas. 

 Excluem-se, contudo, do âmbito do sigilo os factos notórios ou do domínio 
público, os que se destinam a ser invocados ou alegados em defesa do cliente, os 
constantes de documento autêntico e os que estiverem provados em juízo.  

Certa doutrina critica o excesso de pronúncia do n.º 1 do artigo 81º do EOA. 
Rodrigo Santiago preconiza que o conceito de segredo profissional é decomponível 
num elemento fáctico e num elemento normativo. O elemento fáctico traduzir-se-á 
na circunstância de se tratar de factos desconhecidos da generalidade das pessoas e 
que não sejam sem mais acessíveis a qualquer um. O elemento normativo reconduz-
se à pertinência de um interesse objectivamente fundado em que os ditos factos se 
mantenham reservosos. Consequentemente, adere a uma formulação segundo a 
qual o advogado está obrigado a guardar segredo profissional no tocante aos factos 
confidenciais de que tenha tido conhecimento no exercício da sua profissão, relativamente aos 
quais seja de presumir que quem lhos confiou tinha um interesse objectivo em que se 
mantivessem reservosos (8).  

                                                 
(

8
) Assim, Rodrigo Santiago, op. cit. p. 236-7 e 239.  
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Ressalta, na senda do que se mencionou, um cariz restritivo do EOA quanto 
à divulgação de informações (lato sensu) pelo Advogado e fortemente protectora do 
sigilo profissional. O que não podemos deixar de aplaudir, dado que este dever 
funcional do Advogado é conditio sine qua non das características essenciais desta 
profissão, nomeadamente as de independência, dignidade, confiança e respeito pela 
esfera de intimidade do cliente e protege ainda o cliente e, mediatamente, o 
interesse público na intervenção dos Advogados na administração da Justiça.  

Sempre se poderá questionar se não existirá um "excesso de garantismo" 
quanto à protecção do sigilo do Advogado. Em nosso entender, a resposta não pode 
deixar de ser negativa. Na verdade, a consagração geral de desvios ao actual regime 
não pode deixar de implicar uma atenuação das prerrogativas do Advogado. E, 
claro está, que ao diluirmos a essência da profissão mediante a aceitação de 
condutas desviantes, estaremos a postergar o interesse público que preside ao 
respectivo exercício com determinadas características. Adiante retomaremos esta 
questão. 

O que não rejeitamos é que a norma do artigo 81º n.º 1 seja correctamente 
interpretada, de molde a impermeabilizar a esfera de protecção do sigilo de 
situações que não são merecedoras de tal tutela. Desde logo, na tese de Rodrigo 
Santiago, aquelas que não correspondem a interesses objectivos do titular do bem 
jurídico na privacidade da informação confiada ao Advogado. 

As leis processuais não foram indiferentes à matéria que nos ocupa. 
Assim, Lei n.º 3/99 (LOFTJ) consagrou, no artigo 114º n.º 3 b) o direito do 

Advogado à protecção do segredo profissional. 
O Código de Processo Civil também confere um tratamento a esta questão 

em duas passagens fundamentais. A regra geral constante do n.º 1 do artigo 519º 
que todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a sua colaboração 
para a descoberta da verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, submetendo-se às 
inspecções necessárias, facultando o que for requisitado e praticando os actos que forem 
determinados conhece a excepção contemplada no n.º 3 deste mesmo artigo, que 
integra os casos em que a lei dispensa certas pessoas do aludido dever de 
colaboração com a Justiça, resultando, depois, da alínea c) deste preceito que a 
recusa de colaboração é legítima se a obediência importar a violação do sigilo 
profissional. Quer isto dizer que um Advogado pode, à luz do CPC, escusar-se em 
colaborar com a Justiça, motivando uma tal recusa na quebra do sigilo profissional a 
que está obrigado. O CPC remete o procedimento de dedução desta escusa para o 
disposto no processo penal acerca da verificação da legitimidade da escusa e da 
dispensa do dever de sigilo invocado. 

A segunda passagem do CPC, corresponde à recusa legítima em depor. Nos 
termos do 618 n.º 3 CPC devem escusar-se a depor os que estejam adstritos ao segredo 
profissional (...) relativamente aos factos abrangidos pelo sigilo, aplicando-se neste caso o 
disposto no n.º4 do artigo 519º. 

Qualquer destes artigos atribui uma garantia relativamente eficaz ao sigilo 
profissional do Advogado, ao escudá-lo de outros deveres, como o dever de 
colaboração com a Justiça. Contudo, nada nos diz a respeito do conteúdo concreto 
do sigilo. Ou seja, a maior ou menor protecção sempre dependerá do âmbito que se 
fizer corresponder ao sigilo profissional. 
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Em sede de processo penal, a regra geral quanto ao dever de testemunhar é a 
que consta do n.º 1 do artigo 131º do Código de Processo Penal (CPP), segundo a 
qual qualquer pessoa que se não encontrar interdita por anomalia psíquica tem capacidade 
para testemunhar e só pode recusar-se nos casos previstos na lei. Todavia, ao abrigo do n.º 
1 do artigo 135º do CPP, os advogados e as demais pessoas a quem a lei permitir ou 
impuser que guardem segredo profissional podem escusar-se a depor sobre factos abrangidos 
por aquele segredo. 

Dos números 2 a 5 do artigo em apreço consta, depois, o processo em caso de 
dúvidas fundadas sobre a legitimidade da escusa. A autoridade judiciária perante a 
qual o incidente relativo ao segredo profissional seja suscitado deve proceder às 
averiguações necessárias à determinação da legitimidade da escusa em depor e, no 
caso de concluir pela ilegitimidade, ordena ou requer ao tribunal que ordena a 
prestação do depoimento (artigo 135 n.º 2).  

Do n.º 3 deste artigo 135º deriva a possibilidade de o tribunal imediatamente 
superior àquele onde o incidente se tiver suscitado ou, no caso de o incidente se ter 
suscitado perante o Supremo Tribunal de Justiça, o plenário das secções criminais, 
pode decidir da prestação de testemunho com quebra do segredo profissional 
sempre que esta se mostra justificada face às normas e princípios aplicáveis da lei 
penal, nomeadamente face ao princípio do interesse preponderante. 

Não é evidente, na formulação da lei, qual a relação entre o procedimento 
previsto no n.º2 e o que consta do n.º 3. A melhor interpretação parece, contudo, ser 
a seguinte. A autoridade judiciária perante a qual o incidente se suscite procede a 
averiguações sumárias. Se concluir pela inviabilidade da escusa, tratando-se de 
tribunal, deve este ordenar o depoimento, o qual não pode ser recusado. Mas se se 
tratar do Ministério Público, a decisão que ordena o depoimento deve caber ao Juiz, 
que na fase de inquérito será o Juiz de Instrução Criminal. Se a autoridade judiciária 
concluir pela viabilidade, prescinde do depoimento ou, tratando-se de tribunal, 
requer a tribunal superior que o ordene, usando, para isso, o processo regulado no 
n.º 3 (9). No entendimento da jurisprudência, esta última possibilidade radica no 
facto de tribunal poder considerar que a escusa é viável e legítima mas que, ainda 
assim, atento o caso concreto, deve ser prestado o depoimento (10). Nesta hipótese, o 
depoimento deve ser ordenado por tribunal superior.  

Sempre que, de algum modo, surjam dúvida acerca da legitimidade do 
segredo profissional invocado pelo Advogado, a autoridade judiciária em causa 
deve ouvir a Ordem dos Advogados. Ora, não serão, certamente, raros os casos em 
que surja divergências entre o entendimento perfilhado pela Ordem dos Advogados 
e a visão do Tribunal.  

É ainda de salientar a importância da ressalva processual civil e criminal no 
que respeita ao sigilo profissional como fundamento de recusa de colaboração com a 
Justiça, porque, se assim não fosse, a invocação do sigilo como motivo, 

                                                 
(

9
) Nesse sentido, Manuel Maia Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado e Comentado, 

Coimbra, 2001, p. 353.  

(
10

) Acórdão da Relação de Lisboa de 4 de Dezembro de 1996, Colectânea de Jurisprudência, XXI, 

tomo 5, p. 152). 
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consubstanciaria provavelmente de uma situação de recusa ilegítima em colaborar 
com o Tribunal na descoberta da verdade, que é  jurídico-criminalmente censurada.  

Com efeito, ao abrigo do artigo 360º n.º 2 do Código Penal (CP) quem, sem 
justa causa, se recusar a depor ou a apresentar informação é punido com pena de 
prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa não inferior a 60 dias.  
  
 
3. O LEVANTAMENTO DO SIGILO 
 

Tal como já mencionámos, o sigilo do Advogado corresponde a uma 
situação jurídica complexa, que se aproxima da categoria dos deveres funcionais, e 
na qual confluem marcas privatísticas, mas também traços jus-publicísticos. A 
função social da Advocacia e o interesse público que, correlativamente, se lhe 
associa não admitem uma visão redutora do dever de sigilo profissional, 
subsumível apenas aos cânones do Direito Privado.  
 Daí que seja jurisprudência relativamente pacífica da Ordem dos Advogados 
a tese segundo a qual não basta a vontade do Cliente para que o Advogado se possa 
considerar dispensado do dever de sigilo profissional. Assim, do ponto de vista da 
análise do ilícito (civil ou criminal) resultante da quebra do sigilo profissional pelo 
Advogado não relevará, ou pelo menos não com a intensidade que vulgarmente 
acompanha esta situação, o consentimento do lesado. 
 Nos termos do n.º 4 do artigo 81º EOA cessa a obrigação de segredo 
profissional em tudo quanto seja absolutamente necessário para a defesa da 
dignidade, direitos e interesses legítimos do próprio Advogado ou do cliente ou 
seus representantes, mediante prévia autorização do presidente do Conselho 
Distrital respectivo, com recurso para o presidente da Ordem dos Advogados. 
 Este artigo impõe uma série de condições para o levantamento do sigilo 
profissional. 
 Desde logo, requer-se que quem solicitar a quebra do sigilo possua 
legitimidade para o fazer. Ora, tem-se considerado que tal legitimidade assiste 
apenas ao Advogado a quem o dever de sigilo respeita. Assim, em último termo, a 
decisão de suscitar ou não o incidente do levantamento compete ao Advogado; nem 
podia ser de outro modo, tendo em consideração a independência e autonomia que 
caracterizam esta actividade.  
 Depois, a desvinculação depende do preenchimento de requisitos materiais e 
procedimentais.  
 Do ponto de vista substancial, é de sublinhar que a procedência da 
desvinculação se afere em função de um discernimento de ultima ratio ou de 
absoluta necessidade. Este juízo aproxima-se bastante do raciocínio de que a 
doutrina constitucionalista se socorre no que se refere às leis restritivas de direitos, 
liberdades e garantias (artigo 18º n.ºs 2 e 3 CRP), nos termos do qual qualquer 
limitação a tais direitos deve ser adequada (apropriada aos fins), necessária 
(exigível, nomeadamente tendo em consideração outros meios) e proporcional (com 
justa medida) (11). Certa doutrina advoga ainda, ao menos de iure condendo, pela 

                                                 
(

11
) J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional, Coimbra, 1992, p. 628-29.  
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exigência de consulta prévia e de anuência do titular do segredo em que o 
Advogado o desvende (12). 
 Do ponto de vista procedimental, a desvinculação deve traduzir-se num 
requerimento peticionado pelo Advogado e dirigido do presidente do Conselho 
Distrital da área onde o Advogado possui o seu domicílio profissional. O Advogado 
só poderá dispensar o sigilo profissional se para tanto tiver sido autorizado por este 
órgão da Ordem; é irrelevante, do ponto de vista da desvinculação (embora possa 
relevar do prisma a culpa ou censurabilidade ética do comportamento do 
Advogado) o consentimento do cliente (13). 
 Também a jurisprudência tem entendido que o segredo pode ser quebrado 
quando for absolutamente necessário para a defesa da dignidade, dos direitos e interesses 
legítimos do próprio advogado ou do cliente ou seus representantes (14). 

Pode suceder que a Ordem dos Advogados negue a desvinculação num caso 
em que o Advogado considera, em consciência, dever prestar uma determinada 
informação de que teve conhecimento no exercício da sua profissão. E pode também 
acontecer o inverso, isto é, que a Ordem dos Advogados conceda a desvinculação e 
o Advogado, ainda assim, entenda dever permanecer fiel ao seu dever de sigilo. 
Ora, nesta última hipótese, o Advogado poderá reiterar a sua convicção de 
inviolabilidade do sigilo, desde que os motivos desta negação sejam objectivamente 
razoáveis (15). Aliás, esta possibilidade é expressamente confirmada pelo artigo 81º 
n.º 4 do EOA. 

Questão interessante e que pode assumira grande relevo prático é a de 
determinar se a decisão da Ordem dos Advogados envolve discricionariedade 
técnica (16). 

A Ordem dos Advogados é uma associação pública de entidades privadas. 
Com efeito, as ordens profissionais são associações públicas formadas pelos membros de 
certas profissões de interesse público com o fim de, por devolução de poderes do Estado, 
regular e disciplinar o exercício da respectiva actividade profissional (17). O Direito 
Administrativo conhece o conceito de poder discricionário, designando os casos em 

                                                 
(

12
) Neste sentido, Rodrigo Santiago, op. cit., p. 247. A solução proposta por este autor não é, contudo, 

incontroversa. Sobretudo nos casos em que o levantamento do sigilo se prenda com a defesa da 

dignidade, direitos e interesses legítimos do próprio Advogado, apesar dos factos dizerem respeito ao 

cliente, sendo, pois, este o titular do bem jurídico. 

(
13

) Não podemos deixar de sufragar esta posição, dado o interesse público da existência do sigilo 

profissional do Advogado. Não podemos, pois, deixar de lamentar que nem sempre tenha sido esta a 

perspectiva da jurisprudência (vide Acórdão da Relação do Porto de 19 de Setembro de 1991, 

Colectânea de Jurisprudência, 1991- IV, p. 252). 

(
14

) Acórdão da Relação de Coimbra de 20 de Janeiro de 1993, Colectânea de Jurisprudência, XVIII, 

tomo I, p. 64).  

(
15

) A razoabilidade da motivação deve ser aferida, tendo por bitola o Advogado homem médio 

colocado na situação concreta do Advogado em questão. Não serão atendíveis motivos do foro íntimo 

do Advogado, como o receio da perda do cliente, em caso de divulgação de informação que lhe é 

desfavorável. O Advogado, quando colocado numa situação de impasse, deve ajuizar qual dos 

interesses em conflito deve prevalecer por ser objectivamente o mais importante, do ponto de vista do 

exercício digno da Advocacia e do ponto de vista do interesse público que esta envolve. 

(
16

) O relevo prático corresponde à impugnabilidade contenciosa do acto administrativo.  

(
17

) Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, vol. I., Coimbra, 1994, p. 405-6.  
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que o respectivo exercício fica entregue ao critério do respectivo titular, deixando-lhe 
liberdade de escolha do procedimento a adoptar em cada caso como mais ajustado à realização 
do interesse público protegido pela norma que o confere (18).  

Poderia, eventualmente, questionar-se a decisão da Ordem dos Advogados 
relativa à recusa de quebra do sigilo profissional não poderá consubstanciar um 
caso de interpretação da lei mediante o recurso a conceitos vagos e indeterminados. 
Nestas hipóteses, a actividade é uma actividade vinculada fundamentalmente 
porque a Administração não pode escolher qual a interpretação que melhor entender; só há 
uma interpretação correcta da lei (19). Ou seja, saber se uma dada situação concreta 
corresponde ou não a um conceito legal não é matéria que faça parte do poder 
discricionário da Administração. O que se passa é que a Administração deve 
determinar se, face a determinadas circunstâncias estão ou não objectivamente 
preenchidos os requisitos legalmente exigidos. 
 Não cumpre, obviamente, nesta sede responder a uma tal interrogação. Mas, 
ainda assim, há que ter em consideração que, mesmo que a decisão final do 
procedimento de desvinculação do sigilo se aproxime do exercício de um 
verdadeiro poder discricionário, o acto administrativo é impugnável 
contenciosamente com fundamento em qualquer dos vícios do acto administrativo, 
designadamente incompetência, vício de forma e violação de lei (designadamente 
dos princípios constitucionais da justiça e da imparcialidade). 

 
4. IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA QUEBRA DO SIGILO PROFISSIONAL SEM 
“JUSTA CAUSA”. 
 
 O Advogado pode ser, por força das circunstâncias, conduzido a diferentes 
situações dilemáticas:  

a) Pode violar o sigilo profissional, por iniciativa própria, a que está 
obrigado, sem ter obtido autorização da Ordem dos Advogados para o efeito; 

b) Pode pretender respeitar o dever de sigilo num caso em que o Tribunal e a 
Ordem dos Advogados concordem na desvinculação; 

c) Pode invocar o sigilo, tendo o Tribunal ordenado a prestação de 
depoimento, contra o parecer da Ordem dos Advogados; 

d) Por fim, pode prestar informação, no cumprimento de uma ordem do 
Tribunal contraditória com o parecer da Ordem dos Advogados e sem que tenha 
sido concedida a desvinculação mediante o procedimento previsto no artigo 81 n.º 4 
EOA. 

Na primeira hipótese, estaremos perante uma hipótese típica de crime de 
violação de segredo encontra assento jurídico-penal no artigo 195º do CP, onde se 
consagra que quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado 
conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, profissão ou arte é punido com uma 
pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias.  

A preterição injustificada e não autorizada do dever de sigilo profissional 
implica, ainda, um sancionamento disciplinar do infractor. O artigo 91º do EOA 

                                                 
(

18
) Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, I, Lisboa, 1973, p. 214.  

(
19

) Freitas do Amaral, Direito Administrativo, Lisboa, 1988, vol. II, pp. 132-33. 
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limita as condutas do Advogado merecedoras de censura ético-jurídica 
determinando que comete infracção disciplinar o advogado ou advogado estagiário que, por 
acção ou omissão, violar culposamente algum dos deveres consagrados no presente Estatuto, 
nas demais disposições legais aplicáveis ou nos regulamentos internos. Assim, se 
conjugarmos este preceito com as normas constantes dos artigos 81º, 83 º n.º1 e) e 86º 
n.º 1 e) do EOA, verificamos que à violação do dever de sigilo corresponde a prática 
de um ilícito disciplinar, com as consequências daí resultantes. 

O desrespeito pelo dever de sigilo poderá ainda acarretar uma obrigação de 
indemnizar a cargo do Advogado se, em resultado dessa conduta, ocorrerem danos 
na esfera jurídica do titular do segredo (20). Tratar-se-á de uma responsabilidade 
civil aquiliana ou delitual (artigo 483º n.º 1 do Código Civil), cujo título de 
imputação se alicerça na existência de um direito subjectivo alheio, o que se 
verificará sempre que, com a revelação da informação o Advogado desvele 
informação confidencial referente a bens de personalidade do cliente ou, nos casos 
em que não exista tal posição subjectiva do titular do segredo, fundada na existência 
de uma norma legal de protecção de interesses alheios (desde logo, o artigo 81 n.º 1 
EOA) (21). 

Por fim, é de notar que, de acordo com o artigo 81º n.º 5 do EOA não podem 
fazer prova em juízo as declarações feitas pelo advogado com violação do sigilo profissional. 
Destarte, nos termos do EOA, o segredo profissional corporiza uma regra de 
proibição de produção de prova. O depoimento prestado pelo Advogado nestas 
condições deve considerar-se nulo e insusceptível de utilização e valoração como 
prova (22). 

Sobre caso de o Advogado invocar o sigilo, contra o entendimento da Ordem 
e do Tribunal, já nos pronunciámos supra, no sentido da aceitação desta conduta. Já 
a hipótese de o Tribunal ordenar a prestação de depoimento, contra o parecer da 
Ordem dos Advogados, será examinada infra em sede própria (23). 

Finalmente, é discutível a integração da conduta do Advogado que acima 
figura em último lugar (Advogado presta a informação contra a decisão da Ordem) 
como crime de violação de segredo, nos termos do artigo 194º CP.  

Efectivamente, quando o Advogado presta a informação contra a negação de 
quebra do sigilo por parte da Ordem, fá-lo em violação do dever de sigilo. Se 
interpretarmos o consentimento aludido neste artigo 194º como o consentimento da 
ordem profissional - que não do lesado – a conduta em apreço corresponde ao tipo 
de crime de violação de segredo. Esta solução afigura-se teoricamente plausível face 
aos interesses em presença, nomeadamente ao imperativo de consideração do sigilo 

                                                 
(

20
) Claro que a obrigação de indemnizar (artigo 562º do Código Civil) só existirá no caso de se apurar 

o preenchimento dos elementos constitutivos da responsabilidade civil extracontratual: o facto, a 

ilicitude, a imputação do facto ao lesante, o dano e o nexo de causalidade entre o facto e o dano. Sobre 

estes requisitos, Almeida Costa, Direito das Obrigações, 9ª edição, Coimbra, 2003, pp. 510 ss.  

(
21

) Questão particularmente complexa será a de saber se podemos ainda descortinar uma situação de 

responsabilidade civil do Advogado perante o titular do segredo nos casos em que a Ordem dos 

Advogados desvinculou o Advogado do dever de segredo e este prestou determinada informação a 

terceiros.  

(
22

) Nesse sentido, Rodrigo Santiago, op. cit. p. 232.  

(
23

) Cfr. ponto 4.2.  
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como dever funcional, parcialmente de ordem pública. O que não quer, 
naturalmente, significar que não possa existir uma causa de exclusão de ilicitude ou 
um motivo de exclusão da culpa, resultantes do facto de o Tribunal ter ordenado a 
prestação da informação e ainda de o Advogado ter em consciência decidido ser 
esse o melhor caminho a percorrer no caso concreto de conflito de interesses em que 
se achava. Não obstante, a derradeira determinação do (des) valor do 
comportamento em análise está subordinada ao esclarecimento de uma questão 
prévia: a de saber qual é o bem jurídico tutelado pelo referido artigo do Código 
Penal, se a esfera de segredo da vida de cada um se, pelo contrário, se trata da 
necessidade social de confiança em certos profissionais.  
 
 
 
5. DO (DES) VALOR DA CONDUTA DO ADVOGADO QUE INCUMPRE A 
ORDEM JUDICIAL PARA PRESTAÇÃO DE DEPOIMENTO EM VIOLAÇÃO DO 
SIGILO 
 

Como supra se mencionou, o EOA regula um procedimento específico de 
desvinculação do Advogado ao dever de sigilo profissional. O que pode, desde 
logo, desencadear alguma conflitualidade com o disposto nas leis processuais, onde, 
como vimos, o segredo profissional é tutelado com a limitação do juízo do Tribunal 
em contrário, designadamente tendo em atenção os interesses em apreço e a relação 
de hierarquia entre os mesmos.  

Pode, então, suceder - e sucede – que o Tribunal cuide que existem razões 
suficientes para que o Advogado preste um depoimento, apesar do dever de sigilo, 
mas que a Ordem dos Advogados não perfilhe idêntica opinião (24). Mais: pode esta 
Ordem, ao ser ouvida pelo Tribunal, considerar que o sigilo deve in casu prevalecer 
e o Tribunal julgar ilegítima a escusa do Advogado. Se este Advogado não 
desencadear o procedimento de desvinculação previsto no n.º 4 do artigo 81º do 
EOA continuará, à luz do Estatutos e aos olhos da Ordem, adstrito ao cumprimento 
do dever de sigilo.  

Ora, que dizer nestes casos em que o Advogado, por um lado deve respeito 
aos deveres deontológicos e, por outro, deve cumprir uma ordem do Tribunal que 
lhe impõe uma preterição dos seus compromissos estatutários? 

 Se o Advogado, em consciência, decidir desrespeitar a ordem judicial e não 
prestar depoimento, permanecendo fiel ao dever de sigilo colocar-se-á 
necessariamente a questão da prática de um crime de recusa em depor, ao abrigo do 
artigo 360º n.º 2 do CP (25). Mas, ainda assim, não deve deixar de se apreciar a 
pertinência de uma causa de exclusão da ilicitude (o cumprimento de um dever 
imposto por lei, artigo 31º n.º 1 alínea c) 1ª parte do Código Penal) ou, se assim não 

                                                 
(

24
) Sobre o caso próximo deste de a Ordem e o Tribunal concordarem na prestação do depoimento e o 

Advogado, ainda assim, entender dever vincular-se ao dever de sigilo já nos pronunciámos supra.  

(
25

) A preterição do dever de colaboração com a Justiça que não se subsuma à recusa em depor pode 

ser analisada mediante recurso ao tipo legal de crime previsto no artigo 348º do Código Penal (crime 

de desobediência). 
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se entender, uma causa de exclusão da culpa, em qualquer dos casos a importar a 
insusceptibilidade de punição criminal do facto. 
 Intimamente relacionado com esta questão está o problema jurídico da 
determinação do carácter do parecer da Ordem dos Advogados, prestado ao abrigo 
do artigo 135º n.º 5 do CPP. De facto, a hipótese de que tratamos só adquirirá 
especial magnitude no caso de se entender que o parecer da Ordem dos Advogados 
não possui carácter vinculativo. Se, pelo contrário, se aderir a uma solução de 
vinculação judicial, não caberá duvidar da licitude e legitimidade do 
comportamento do Advogado conforme à decisão da Ordem e contrário ao ditame 
do Juiz. 
 Esta dificuldade está longe de lograr uma solução pacífica. A jurisprudência, 
designadamente a do Supremo Tribunal de Justiça, pugna pelo carácter não 
vinculativo do parecer da Ordem dos Advogados, argumentando tal tese com apoio 
nas premissas de independência e soberania dos Tribunais. A questão foi já 
suscitada no Ac. STJ de 22 de Junho de 1988 (Boletim do Ministério da Justiça, n.º 378, 
p. 624), que considerou a natureza não vinculativa deste parecer. 

Todavia, a doutrina tem criticado veementemente esta posição 
jurisprudencial (26), esgrimindo considerações de especialização da Ordem dos 
Advogados e aproximando o dito parecer de uma prova pericial de valor 
vinculístico reforçado. 

                                                 
(

26
) Assim, António Arnaud, op. cit. p. 71 e Rodrigo Santiago, op. cit. p. 243.Veja-se ainda Rodrigo 

Santiago, Anotação ao Acórdão de 22 de Junho de 1988 do Supremo Tribunal de Justiça, Revista da 

Ordem dos Advogados, 49, Dezembro de 1989, p. 862 e passim. 
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II. O “DEVER DE JUSTIÇA” DO ADVOGADO 
 
1. CONTEÚDO E LIMITES 
 

Para quem vai dedicar-se ao direito antes de tudo o que está obrigado a conhecer é de 
onde provém o ius; de certeza provém da justiça (Ulpiano) (27). Ao referirmo-nos ao 
“dever de Justiça” do Advogado utilizamos o sentido de Justiça como ius, 
integrando, assim o Direito (positivo e supra positivo), tal como ilustra Ulpiano. 

Este “dever de Justiça”, apesar de não lograr acolhimento no EOA revela-se 
bastante útil, do ponto de vista da compreensão das situações deontológicas a que o 
Advogado se obriga, na medida em que encerra um sentido aglutinador de uma 
série de deveres do Advogado, dispersos no EOA.  

O Advogado é um profissional forense ao qual, pelo conhecimento que 
possui do ordenamento jurídico, se exige um contributo qualificado para a Justiça. 
Este contributo pode ser decomposto em duas áreas de actuação fundamentais: a 
aplicação das normas jurídicas, que envolve o apport para o progresso do sistema 
jurídico; e a cooperação na boa administração da Justiça, maxime através da 
colaboração dos órgãos judiciários e de polícia criminal. 
 O Advogado, enquanto servidor da Justiça, possui a incumbência de 
concorrer para a aplicação das normas jurídicas aos casos concretos, para a 
realização do Direito conforme aos ditames da Justiça. Nos termos do artigo 78º 
alínea a) do EOA o Advogado deve pugnar pela boa aplicação das leis (...) e pelo 
aperfeiçoamento das instituições jurídicas; da alínea e) deste artigo deriva o dever de 
protestar contra as violações dos direitos humanos e combater as arbitrariedades que tiver 
conhecimento no exercício da profissão. O Advogado, conhecedor do sistema jurídico, 
deve cooperar no sentido da sua eficaz concretização e ainda, da sua permanente 
renovação, enriquecendo-se à medida da assimilação de novas intenções normativas 
suscitadas pelo caso concreto (28). 
 Por outro lado, impõe-se ao Advogado um exercício permanente de 
cooperação na boa administração da Justiça (cfr. artigo 78º a) EOA). 
 Não obstante, este dever de Justiça do Advogado esbarra com determinadas 
limitações. O Advogado não é um Juiz imparcial e desapaixonado, mas sim alguém 
que patrocina uma causa. A parcialidade é indissociável do exercício da profissão 
forense. Daí que o Advogado tenha certos deveres para com o cliente, 
nomeadamente os de dar ao cliente a sua opinião conscienciosa sobre o merecimento do 
direito ou pretensão que invoca (artigo 83º n.º 1 c)) ou o de estudar com cuidado e zelo a 
questão de que seja incumbido, utilizando para o efeito todos os recursos da sua experiência, 
saber e actividade (artigo 83º n.º 1 d) EOA). 

                                                 
(

27
) Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, História do Direito Português, I volume, Lisboa, 

1992, p. 114.  

(
28

) É nossa convicção de que o Advogado desempenha um papel fundamental no exercício de 

constituição do direito como sistema autopoiético. Sobre os traços fundamentais do sistema jurídico, 

A. Castanheira Neves, Metodologia Jurídica. Problemas Fundamentais, Coimbra, 1993p. 157-59 
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 De outro modo, o aludido dever de Justiça deve ser compreendido e balizado 
como um dever de Justiça no caso concreto ou seja, tendo em consideração a posição e 
o interesse do cliente. É este o sentido que se deve inculcar ao artigo 76º n.º 1 do 
EOA quando refere que o Advogado deve considerar-se um servidor da justiça e do 
direito.  
 Em suma, o Advogado deve utilizar a sua experiência e o seu conhecimento 
para servir o Direito, mas não pode olvidar o patrocínio de que foi incumbido. A 
sua actividade desenvolver-se-á em numa busca de equilíbrio entre a tensão 
dialéctica existente entre o Direito e os interesses do cliente. O Advogado deve ser 
prosseguir a defesa da posição do cliente tendo por horizonte o Direito e as suas 
implicações éticas e deve servir o Direito sem ignorar a posição de parcialidade em 
que se encontra. 
 Da protecção deste equilíbrio depende a dignidade do exercício da profissão 
e depende ainda a confiança da comunidade no Advogado e, por via deste, nas 
instituições jurídicas. Assim sendo, qualquer sobrecarga num dos “pratos da 
balança” (dever de justiça vs. outros deveres deontológicos, v.g. deveres para com o 
cliente e para com a comunidade) deve ser cuidadosamente estudada e atenuada, 
sob pena de desvirtuarmos a função social do Advogado e, deste modo, 
precludirmos o seu inegável contributo para a paz social.  

A exigência de um trade off entre os mencionados deveres assume uma 
especial gravidade nos casos em que o dever de Justiça do Advogado se associe à 
prevenção ou à repressão da prática de crimes, em especial da criminalidade 
organizada. É precisamente o que se passa em relação ao branqueamento de 
capitais, como veremos de seguida. 
 
2. A DIRECTIVA 2001/97/CE 
 

O branqueamento de capitais implica sempre o branqueamento do produto 
de actividades criminosas, ou seja, uma actividade tendente a dissimular a origem 
criminosa da obtenção de meios financeiros. A experiência revela, depois, que 
normalmente esta origem criminosa se associa à prática de crime organizado e de 
tráfico de droga. 

A supremacia dos interesses e a circunstância de o exercício de tais 
actividades se verificar, na maioria dos casos, ao nível internacional suscitaram uma 
reacção preventiva e sancionatória ao nível supranacional. 

É assim que, desde logo no seio da União Europeia a prevenção e o combate 
da criminalidade entre avultam como objectivos fundamentais desta organização, 
no âmbito da Cooperação Policial e Judiciária em Matéria Penal (artigo 29º do 
Tratado da União Europeia). 

Esta problemática relaciona-se de perto com a questão da quebra do sigilo 
bancário, uma vez que muitas vezes as operações de branqueamento são 
concretizadas mediante o recurso a instituições financeiras. E prende-se ainda com 
as necessidades reforçadas de supervisão em sistemas financeiros integrados, posto 
que o branqueamento, para além das consequências negativas ao nível da 
comunidade, faz ainda perigar a reputação das instituições financeiras e a 
estabilidade do sistema financeiro. 
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Além disto, ao nível comunitário, o legislador tem dedicado especial atenção 

a estas questões penais, prosseguindo um objectivo de harmonização da legislação 
dos Estados Membros, mediante a elaboração de directivas nesta matéria. É de 
salientar a Directiva 91/308/CEE do Conselho e, mais recentemente, a Directiva 
2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, sendo a primeira alterada pela 
segunda e possuindo ambas o mesmo âmbito material de aplicação, qual seja o da 
prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de 
capitais.  

A Directiva 91/308/CEE foi transposta para o ordenamento jurídico 
português pelo Decreto- Lei n.º 313/93 de 15 de Setembro. Posteriormente, foi 
publicado o Decreto- Lei n.º 325/95 de 2 de Dezembro, que é o diploma actualmente 
em vigor nesta matéria. 

A Directiva 91/308/CEE possui uma vocação de aplicação subjectiva clara. 
De facto, esta directiva, praticamente em todos os seus artigos, define os 
destinatários das obrigações que se pretendem ser impostas pelos Estados-
membros, referindo-se aos estabelecimentos de crédito e às demais instituições 
financeiras, na acepção do artigo 1º deste instrumento normativo. Assim, as 
situações de quebra de sigilo suscitadas por esta directiva restringiam-se às de 
levantamento do sigilo bancário, referindo-se o conflito de deveres implícito num tal 
levantamento única e exclusivamente às entidades que integram o sistema 
financeiro (em sentido lato). 

A Directiva 2001/97/CE introduziu alterações significativas no panorama 
do branqueamento de capitais e fê-lo, designadamente, mediante uma extensão do 
respectivo âmbito de aplicação subjectiva. Na filosofia da nova directiva, as 
obrigações nela contempladas devem ser impostas, nos Estados-membros 
destinatários, não apenas aos estabelecimentos de crédito e às demais instituições 
financeiras, como anteriormente se verificava, mas também aos profissionais 
forenses independentes. 

Efectivamente, o artigo 2-A da aludida Directiva menciona, entre as 
instituições que devem cumprir as obrigações da directiva, os profissionais forenses 
independentes. Ora, é inquestionável que o Advogado é um profissional forense 
independente. Aliás, do universo dos licenciados em Direito, o Advogado é o 
profissional forense independente típico e, incontornavelmente, em maioria perante 
os demais. Pelo que não caberá duvidar que os Advogados dos Estados-membros 
deverão respeitar as obrigações que a directiva em apreço consagra, conforme 
tenham sido vertidas nos normativos nacionais. 

Nestes termos, o Advogado encontrar-se-á vinculado a uma série de deveres 
que anteriormente não possuía. 

 De entre os deveres de carácter positivo avultam v.g. os de identificação do 
cliente mediante documento comprovativo, identificação da situação do cliente, 
conservação de cópia ou referência de documentos exigidos a título de identificação 
ou documentos relativos a transacções por período não inferior a 5 anos sobre o fim 
das relações profissionais mantidas e, sobretudo, dever de denúncia, o qual reveste 
especial interesse para a matéria que nos ocupa. 
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De acordo com o n.º 1 do artigo 6º da Directiva, os Estados-membros devem 
assegurar que as instituições e as pessoas sujeitas ao disposto na presente directiva (...) 
colaborem plenamente com as autoridades responsáveis pela luta contra o branqueamento de 
capitais (a) informando-as, por iniciativa própria, de quaisquer factos que possam constituir 
indícios de operações de branqueamento de capitais (b) facultando-lhe, a seu pedido, todas as 
informações necessárias, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na legislação 
aplicável. 

Preceitua, depois, o n.º 3 deste mesmo artigo 6º que no caso dos notários e 
profissionais forenses independentes referidos no ponto 5 do artigo 2-A os Estados-membros 
podem designar como autoridade que deve ser informada dos factos a que se refere a alínea a) 
do n.º1 um organismo de auto-regulamentação da profissão em causa e, nesse caso, devem 
estabelecer as formas adequadas de cooperação entre este organismo e as entidades 
responsáveis pela luta contra o branqueamento de capitais. 

O dever de denúncia envolve ainda os deveres referidos no artigo 7º da 
directiva, consubstanciados em deveres de não executar transacções 
suspeitosamente relacionadas com branqueamento de capitais e em deveres de 
informação em relação às autoridades competentes. 

Todavia, o legislador comunitário não foi absolutamente indiferente à 
existência de uma realidade jurídica que necessariamente contende com o cenário 
normativo acabado de descrever: o sigilo profissional do Advogado. O segundo 
parágrafo do n.º 3 do artigo 6º da Directiva em análise figura como um genuíno 
ponto nevrálgico deste normativo ao estabelecer que os Estados membros não são 
obrigados a aplicar as obrigações previstas no n.º 1 aos notários, profissionais forenses 
independentes, auditores, técnicos de contas externos e consultores fiscais no que diz respeito 
a informações por eles recebidas de um dos seus clientes ou obtidas sobre um dos seus clientes 
no processo de determinar a situação jurídica por conta do cliente ou no exercício da sua 
missão de defesa ou de representação desse cliente num processo judicial, inclusivamente 
quando se trate de conselhos relativos à forma de instaurar ou evitar um processo judicial, 
quer essas informações tenham sido recebidas ou obtidas antes, durante ou depois do 
processo. 

Esta norma afigura-se controversa e desencadeia uma série de questões 
delicadas, a carecerem de solução. 

Desde logo, permite que os Estados membros uma margem de conformação 
na transposição da directiva para o direito interno. Aliás, esta possibilidade 
conferida aos Estados-membros destinatários da Directiva harmoniza-se em pleno 
com o espírito das directivas comunitárias, enquanto instrumento típico de 
harmonização de legislações, qual seja o de obrigar os Estados-membros a 
prosseguir determinados objectivos, sem prejuízo de estes poderem escolher os 
meios que para tanto serão utilizados.   

A directiva comunitária constitui uma fonte de direito comunitário derivado 
cujo efeito principal é o de criar uma obrigação de transposição para a ordem 
jurídica interna do Estado destinatário. De facto, nos termos do §3º do artigo 249º do 
Tratado de Roma a directiva vincula o Estado-membro destinatário quanto ao 
resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência 
quanto à forma e quanto aos meios. À directiva não preside, pois, uma ideia de 
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aplicabilidade directa, dado que a mesma necessita sempre da mediação normativa 
do Estado-membro destinatário. 

Até à data, não foi ainda transposta a Directiva 2001/97/CE, sendo que, nos 
termos da mesma, o prazo de transposição expirou já a 15 de Junho de 2003. Por este 
motivo, as considerações que se seguem baseiam-se na proposta de Lei aprovada 
em Conselho de Ministros e apresentada pelo Governo à Assembleia da República a 
29 de Maio de 2003 (29). 

Em segundo lugar, o preceito da directiva em apreço faz nascer uma 
inevitável interrogação: será que o âmbito de salvaguarda da posição dos 
Advogados, oferecido pelo legislador comunitário aos Estados-membros como 
possibilidade legislativa nacional é, por si só, suficientemente amplo para garantir o 
núcleo mínimo do sigilo profissional do Advogado? Por outras palavras, será que a 
amplitude da previsão da directiva se coaduna com a que caracteriza o sigilo 
profissional? 

Ao abrigo do citado preceito da directiva, as excepções ao dever de 
informação manifestam-se perante circunstâncias perfeitamente delimitadas: por 
um lado, avulta o processo de determinar a situação jurídica por conta do cliente, 
por outro lado, missão de defesa ou de representação desse cliente num processo 
judicial ou a respeito desse processo e, por fim, conselhos relativos à forma de 
instaurar ou evitar um processo judicial. Fora destas situações, o Advogado estará 
obrigado a violar o sigilo profissional e a prestar informação e colaboração nos 
quadros da prevenção de actividades ilícitas de branqueamento de capitais. 

Ora, é sem margem de dúvida que podemos adiantar que o âmbito da 
excepção comunitária acabada de assinalar não cobre a extensão do sigilo 
profissional. Com efeito, o sigilo integra factos referentes a assuntos profissionais (...) 
que tenha conhecido no exercício da sua profissão e a excepção ao dever de sigilo, 
correspondente à fattispecie dos requisitos da desvinculação, depende da afectação 
da dignidade ou interesses legítimos do Advogado, do cliente ou dos representantes 
do cliente. 

Por outro lado, o dispositivo comunitário apenas contempla situações de 
intervenção judicial do Advogado quando consabidamente a função forense tende 
hoje e dispersar-se por outros caminhos, quais sejam o do aconselhamento jurídico e 
o da resolução extrajudicial de conflitos. 

Quer isto significar que a válvula de escape não é suficiente para garantir o 
funcionamento do sistema. A reforma criminal é feita à custa de dois valores 
reputados fundamentais: por um lado, o da coerência do sistema, já que a directiva 
acarreta uma distorção do ordenamento deontológico do Advogado, tal como 
acolhido nas concretizações legislativas que acima analisámos, ao introduzir 
situações de flagrante contradição entre normas; por outro lado, imola o princípio 
da confiança ética dos cidadãos no Advogado ao sacrificar o dever funcional de sigilo 
profissional.  

Na nossa opinião, o legislador comunitário, num ímpeto legislativo, 
ponderou mal os interesses e os valores em presença. Ensina a doutrina 

                                                 
(

29
) Não analisaremos os aspectos puramente jurídico-penais envolvidos na transposição da directiva, 

mas apenas os que contendam com questões deontológicas do Advogado. 
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constitucional e, antes desta, o bom senso, que um valor não deve ser totalmente 
sacrificado em prol de outro, a não ser que o primeiro possua uma relevância 
marcadamente inferior. Se os interesses em jogo são de importância social idêntica 
ou próxima, em caso de tensão, a solução não pode deixar de passar por um 
propósito conciliatório. No caso de se revelar necessária a limitação de um deles, 
não deve a limitação converter-se em destruição do valor de hierarquia inferior. 
 Não consideramos, não fosse o pânico recentemente gerado em torno da 
criminalidade organizado, que o sigilo profissional proteja interesses de valor 
inferior ao da luta contra a criminalidade. Em ambas as hipóteses está, em último 
termo, em causa a tranquilidade e a paz social e a tutela do Direito enquanto ordem 
de normação social. Pelo que jamais, no nosso entender, um dos valores pode 
aniquilar o outro. A harmonização e a conciliação são inevitáveis. 

Na exposição de motivos da proposta de lei para transposição da directiva 
pode ler-se que quanto aos Advogados deu-se cumprimento na estrita medida do necessário 
ao disposto na directiva 2001/97/CE. Agiu-se com a máxima cautela, dado que não pode ser 
ignorado que o sigilo profissional daquelas entidades não existe apensas para tutela dos 
interesses dos clientes ou do próprio profissional independente, mas é antes um dos pilares da 
realização da justiça e, consequentemente, do próprio Estado de Direito. 

Vejamos se, de facto, assim é. 
A proposta de lei consagra uma série de deveres a observar pelas entidades 

sujeitas a este regime jurídico, como o dever de exigir identificação, o dever de 
recusa de realização de operações, o dever de conservação de documentos, o dever 
de exame diligente das operações, o dever de comunicação à Procuradoria-Geral da 
República, o dever de abstenção de execução das operações, o dever de colaboração 
com as autoridades judiciárias e o dever de segredo em relação a tal colaboração. 

 A lista de deveres é, pois, extensa e cada um deles revela alguma densidade, 
como por exemplo, no caso das operações excederem os €12.500, o dever de obter 
informação sobre a origem e o destino dos fundos, a justificação das operações em 
causa, bem como sobre a identidade dos beneficiários, no caso de não se tratar de 
quem promove a operação ou ainda o dever de prestar toda a assistência requerida 
pela autoridade judiciária responsável para a fiscalização do cumprimento dos 
deveres previsto no diploma, nomeadamente fornecendo todas as informações e 
apresentando todos os documentos solicitados. 
 Esta proposta de lei consagra ainda uma regra de exclusão da 
responsabilidade, dispondo que as informações prestadas de boa fé no 
cumprimento dos deveres impostos, não constituem violação de qualquer dever de 
segredo, nem implicam para quem as preste responsabilidade de qualquer tipo. 

Para além destes traços gerais comuns, o documento em análise fixa dois 
regimes jurídicos distintos consoante se trate de entidade financeira ou não 
financeira. Interessa-nos, em especial, estas últimas onde se incluem expressamente 
advogados, solicitadores e outros profissionais independentes que intervenham ou assistam, 
por conta de um cliente ou noutras circunstâncias, em determinado tipo de operações 
desde a compra e venda de imóveis à gestão de valores mobiliários e criação e 
exploração de empresas. 

No caso dos Advogados, o dever de identificação do cliente é restringido aos 
casos de operações de valor superior a €15.000 e a comunicação de suspeita de 
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actividade criminosa é feita à Ordem dos Advogados e não à PGR. Esta relação com 
a Ordem dos Advogados encerra um aspecto positivo: o de permitir que o 
Advogado continue a reportar o exercício ou os desvios aos seus compromissos 
deontológicos ao organismo vocacionado para tal. Mas, cabe questionar se não 
estará a presente revisão legislativa a transmudar a Ordem dos Advogados numa 
outra entidade, ao cometer-lhe funções que não combinam com a sua natureza, 
quais sejam as de autoridade responsável pela luta contra o branqueamento de 
capitais. 

Além disto, segundo a aludida regra, o Advogado que promovesse o 
conteúdo contratual de uma compra e venda de um imóvel (com valor superior a € 
15.000) seria obrigado a denunciar à Ordem dos Advogados a identificação dos 
intervenientes no negócio e do respectivo conteúdo convencional. Na nossa opinião, 
não podemos deixar de rejeitar liminarmente uma tal situação, em que o Advogado 
figura como um delator, apartando a sua função da de Advogar, para se aproximar 
de um Ministério Público. 

Finalmente, parece ser intenção do legislador português de concretizar a 
possibilidade de isenção concedida na Directiva e de estabelecer que tratando-se de 
Advogados não são enviadas informações obtidas no contexto de avaliação da 
situação jurídica do cliente, no âmbito da consulta jurídica, no exercício da sua 
missão de defesa ou representação do cliente num processo judicial, ou a respeito de 
um processo judicial, incluindo o aconselhamento relativo à maneira de propor ou 
evitar um processo, quer as informações sejam obtidas antes, durante ou depois do 
processo. 

Esta proposição legislativa segue de perto a formulação comunitária, excepto 
no que respeita à consulta jurídica, que não consta do âmbito da excepção da 
directiva. Ou seja, aparentemente o legislador português teria procedido a uma 
intensificação da protecção do sigilo por via da ampliação das excepções ao dever 
de denúncia. Mas não é assim, já que se procedermos a uma interpretação integrada 
da norma concluímos que a consulta jurídica é matéria que se inclui ou relaciona com 
a avaliação da situação jurídica do cliente, pelo que o legislador português apenas 
intentou precisar um conceito já acolhido comunitariamente. 

Assim, a vingar esta proposta, apontar-lhe-emos exactamente as mesmas 
críticas que supra expendemos em relação à directiva comunitária. 

As infracções cometidas por Advogado merecem um tratamento específico, 
sendo a respectiva punição assegurada mediante a aplicação de penas disciplinares 
pela Ordem dos Advogados. O tratamento disciplinar da infracção do dever de 
colaboração na luta contra o branqueamento de capitais implica uma inflexão no 
sentido tradicional das decisões deontológicas da Ordem. Até aqui, o valor a 
proteger era o do sigilo do Advogado, ainda que com limites; a partir daqui, tutela-
se a prevenção e repressão de um crime, olvidando os compromissos do Advogado 
e assacando à Ordem funções de fiscalização e sancionamento deontológico em 
termos tais que não podemos deixar de duvidar da funcionalidade e da adequação 
da solução legislativa encontrada. 

Na prática, o Advogado que, de algum modo, no exercício da sua actividade 
profissional, tome conhecimento ou suspeite de factos susceptíveis de integrar 
actividades de branqueamento de capitais, achar-se-á irremediavelmente entre Cila 
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e Caribdis. O que seria evitável, não fosse a abrangência da directiva comunitária e 
os termos exíguos em que tutela o sigilo profissional do Advogado. 

Não é possível, por momento algum, perder de vista que o sigilo profissional 
do Advogado não tutela apenas o interesse – de resto, de ordem pública – da 
confiança dos cidadãos nos Advogados, enquanto servidores da Justiça e do Direito. 
Protege ainda, com especial intensidade, os direitos de personalidade dos cidadãos. 
Em qualquer das perspectivas, salienta-se uma ideia de interesse público na 
existência e salvaguarda do sigilo profissional do Advogado, a qual, por seu turno, 
difunde uma outra, que é a de que se deve assacar uma relativa indisponibilidade 
do dever funcional do Advogado de sigilo profissional.  

A complexidade e diversidade das situações que enformam a posição de 
Advogado propiciam o aparecimento de tensões e colisões, a carecerem solução, sob 
pena de constrangimento ou impossibilidade do exercício da profissão forense. 

O dever de sigilo do Advogado revela-se particularmente impulsionador de 
situações deste tipo, porquanto integra diferentes zonas de potencial conflito com 
outros deveres deontologicamente imputados ao Advogado. Pense-se, por exemplo, 
no possível conflito entre o dever de sigilo e o dever de protestar contra violação 
dos direitos humanos (artigo 78º e) EOA) ou ainda no conflito entre aquele e o dever 
de pugnar pela boa administração das leis, pela rápida administração da Justiça e 
pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas (artigo 78º a) EOA). 

Tal como tivemos oportunidade de explicitar, é nosso entendimento que 
assiste ao Advogado um dever funcional de Justiça, querendo com isto significar 
que o Advogado no exercício da sua profissão, deve, por um lado, respeitar e 
promover a aplicação das normas jurídicas aos casos concretos e, por outro lado, 
colaborar na boa administração da Justiça. Esta concepção escora-se nos princípios 
que perpassam o código deontológico do Advogado e ainda na utensilagem 
legislativa constante do EOA.  

Do ponto de vista do interesse público (quase diríamos global dada a 
globalização das transacções financeiras e do fenómeno do branqueamento), a 
punição do branqueamento de capitais, visando a protecção da administração da 
justiça, bem como a tutela de interesses económicos e financeiros e a segurança geral 
da comunidade é verdadeiramente fundamental.  

Mau grado tal exigência, é incontestável que esse dever de justiça tem que ser 
cuidadosamente limitado a partir da correcta demarcação do respectivo conteúdo 
por referência à posição jurídica do Advogado como um todo. Julga-se que um 
destes casos de fronteira ou tensão, a reclamarem uma criteriosa delimitação do 
responsabilidade de Justiça do Advogado se verifica nas hipóteses de contradição 
entre este dever e o compromisso de sigilo profissional. 

Não podemos ignorar que existe uma controvérsia merecedora de juízo 
crítico entre o sigilo profissional e a divulgação de informações (lato sensu) no 
âmbito da prevenção e repressão do branqueamento de capitais. Nem podemos 
negar que o sigilo profissional do Advogado pode sofrer algumas limitações, à 
semelhança do que sucede com o sigilo bancário, nos casos de “lavagem de 
dinheiro”. E não é aceitável, evidentemente, nossa opinião que o Advogado possa, 
sob pretexto do sigilo profissional, encobrir ou participar na prática de crimes. Aliás, 
o dever de probidade e de integridade da conduta em sociedade é um dever 
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reforçado no que respeita ao Advogado e enquanto tal entendido pelo EOA. O 
Advogado, mais que ninguém, pelo conhecimento técnico da lei e do Direito que 
possui deve prosseguir a sua vida sem adoptar ou contribuir para a adopção de 
condutas criminosas. 

Mas nem por isso o Advogado deve ser convertido em inquisidor, 
confrontando o Cliente com a exigência imperativa de prestação de informação 
reservosa e que o cliente poderá não querer dispensar. E rejeita-se ainda que o 
Advogado se converta num denunciante do cliente e lamenta-se que a revisão da 
tensão estabelecida entre luta contra a criminalidade e sigilo esteja a ser resolvida 
apressadamente à custa do sacrifício do sigilo, sem preocupações de protecção da 
função social do Advogado. 
 Se o Advogado se presta a colaborar na prática de factos ilegais, 
especialmente de natureza criminosa, provavelmente haverá que ajuizar da 
participação do mesmo no crime, como co-autor ou cúmplice do seu cliente. Mas, se 
assim é, caem por terra os fundamentos de aplicação dos institutos deontológicos 
previstos no EOA, designadamente o do sigilo profissional. Não só por não ser este 
o propósito e o âmbito do dever funcional de sigilo, mas também porque a conduta 
do Advogado infringe muitos outros deveres deontológicos a que está vinculado 
(cfr. artigos 76º e 78º EOA). 
 Por outro lado, o EOA prevê, de forma bastante razoável, uma possibilidade 
de desvinculação do Advogado ao sigilo profissional sempre que possa perigar a 
defesa da dignidade, direitos e interesses legítimos do próprio Advogado ou do 
cliente ou seus representantes.  
 Assim, a revisão do status quo deontológico poderia passar por uma 
reflectida alteração da redacção do artigo 81º do EOA, nomeadamente mediante 
uma ampliação dos casos de desvinculação do Advogado e da legitimidade ou 
impulso processual tendente à desvinculação do Advogado.  
 A solução do legislador português, pela falta de originalidade, não é 
merecedora de crítica autónoma: dirigimos-lhe exactamente as mesmas reflexões 
que as que tecemos a propósito da directiva comunitária.  

O caminho da integração comunitária deve ser percorrido no respeito dos 
princípios jurídicos fundamentais dos Estados-membros. O legislador comunitário, 
se não esqueceu, pelo menos não interiorizou nas devidas proporções o significado 
que este dever assume em culturas jurídicas europeias, como a portuguesa. O que 
dificilmente será perdoável e, pior do que isso, remediável. 
 
 
 

III. CONCLUSÕES 
 
 

De tudo quanto acima se referiu, cumpre extrair as seguintes conclusões: 
 
a) O sigilo profissional é uma situação jurídica complexa que se aproxima da 

categoria dos deveres funcionais; 
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b) O sentido sigilo profissional do Advogado repousa sobre a dualidade 
interesse privado do cliente na confidência e protecção dos bens de 
personalidade do cliente/interesse público na confiança do Advogado e na 
função forense; 

c) As fontes do dever de sigilo são normas jurídicas legais, particularmente as 
normas do EOA, constantes dos artigos 83/1 e), 86º n.º 1 e) e 81º; 

d) As leis processuais possuem também normas a propósito do sigilo que, de 
certa forma, o tutelam, reconhecendo-o, sob determinadas condições, como 
justificação para a recusa de colaboração com a Justiça e recusa em prestar 
depoimento em juízo; 

e) Nos termos do n.º 4 do artigo 81º EOA cessa a obrigação de segredo 
profissional em tudo quanto seja absolutamente necessário para a defesa da 
dignidade, direitos e interesses legítimos do próprio Advogado ou do cliente 
ou seus representantes, mediante prévia autorização do presidente do 
Conselho Distrital respectivo, com recurso para o presidente da Ordem dos 
Advogados; 

f) A violação de segredo encontra assento jurídico-penal no artigo 195º do CP e 
é, além disto, censurada disciplinarmente (artigo 91º EOA), podendo, por 
fim, fundamentar uma obrigação de indemnizar a cargo do Advogado 
(artigo 483º e 562º do Código Civil); 

g)  A Ordem dos Advogado é ouvida pelo Tribunal perante um incidente de 
escusa em depor, sendo entendimento maioritário da doutrina  de que tal 
parecer é vinculativo para o Tribunal, não obstante jurisprudência em 
contrário; 

h) Ainda assim, se o Advogado, em consciência, decidir desrespeitar a ordem 
judicial e não prestar depoimento, permanecendo fiel ao dever de sigilo 
colocar-se-á necessariamente a questão da prática de um crime de recusa em 
depor, ao abrigo do artigo 360º n.º 2 do CP mas, ainda assim, não deve 
deixar de se apreciar a pertinência de uma causa de exclusão da ilicitude) ou, 
se assim não se entender, uma causa de exclusão da culpa; 

i) O Advogado é um profissional forense ao qual, pelo conhecimento que 
possui do ordenamento jurídico, se exige um contributo qualificado para a 
Justiça, que pode ser decomposto em duas áreas de actuação fundamentais: 
a aplicação das normas jurídicas, que envolve o apport para o progresso do 
sistema jurídico; e a cooperação na boa administração da Justiça, maxime 
através da colaboração dos órgãos judiciários e de polícia criminal. 

j) O dever de Justiça deve ser compreendido e balizado como um dever de 
Justiça no caso concreto ou seja, tendo em consideração a posição e o interesse 
do cliente, e deve ainda ser compreendido na lógica do sistema deontológico 
como um todo, ponderando devidamente outros compromissos do 
Advogado como o de sigilo profissional; 

k) A Directiva 2001/97/CE introduziu alterações significativas no panorama 
do branqueamento de capitais e fê-lo, designadamente, mediante uma 
extensão do respectivo âmbito de aplicação subjectiva, nele integrando os 
Advogados enquanto profissionais forenses independentes; 
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l) De acordo com esta directiva, o Advogado fica vinculado a uma série de 
deveres, v.g. os de identificação do cliente mediante documento 
comprovativo, identificação da situação do cliente, conservação de cópia ou 
referência de documentos exigidos a título de identificação ou documentos 
relativos a transacções por período não inferior a 5 anos sobre o fim das 
relações profissionais mantidas e, sobretudo, dever de denúncia; 

m) O segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 6º da Directiva excepciona os 
aludidos deveres em determinadas circunstâncias; porém, o âmbito desta 
excepção, quando confrontado com a amplitude de protecção do sigilo 
profissional revela-se insuficiente, para além de outros aspectos merecedores 
de crítica; 

n) A mencionada directiva sacrifica o dever de sigilo do Advogado e imprime 
um novo sentido à função forense que implica uma verdadeira revolução 
dos quadros deontológicos actuais; 

o) A directiva ainda não foi transposta mas o Conselho de Ministros já analisou 
uma proposta de lei; 

p) A proposta de lei segue de perto os termos da directiva, pelo que os 
problemas que se suscitam a nível nacional são os que se identificaram a 
nível comunitário; 

q) A reforma penal em curso revela uma considerável falta de sensibilidade 
para as questões deontológicas do Advogado e peca ainda por olvidar os 
princípios fundamentais em matéria de conflito de interesses, maxime o 
princípio da conciliação tendo em vista a máxima concordância prática; 

r) O ordenamento jurídico deontológico português, com pequenas alterações, 
consegue dar resposta às exigências de maior cooperação e mobilização da 
sociedade civil na luta contra a criminalidade organizada, v.g. contra o 
branqueamento de capitais sem questionar a essência e o interesse público 
da profissão forense. 

 
 
 
Lisboa, 7 de Outubro de 2003 

 
 
 
(Catarina Pires) 
 


