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O R D E M ,  L I B E R D A D E  E  J U S T I Ç A  

A Ordem dos Advogados foi sempre, e deve continuar a ser, instituição 

independente e de referência no combate pela Liberdade. A Liberdade não é um 

valor que se dê por adquirido. É tarefa em permanente construção, também pela 

Advocacia. A advocacia portuguesa é um dos pilares fundamentais do respeito 

pela lei e da defesa dos direitos do cidadão. A lei é, e deve ser, garantia de plena 

cidadania. A cidadania pressupõe igualdade, é exigente e pede responsabilidade. 

Exigem-se, pois, a cada um de nós, virtudes de respeitabilidade, representatividade 

e exemplaridade. E exigem-se a todos e cada um, quer como advogados, quer 

como membros de órgãos da Ordem. 

A profissão faz-se de seriedade, de serenidade, de sobriedade, mas também de 

intervenção e de firmeza. A seriedade não impede o diálogo. A serenidade exige 

reserva, delicadeza e contenção. A sobriedade não prescinde do adequado uso da 

palavra e da devida e por vezes frontal e pública intervenção. A firmeza não vive 

sem fortes convicções e coragem para afrontar o erro, a injustiça e a violência. 

Apontando concreta e especificadamente o erro. Denunciando corajosa e 

individualmente as injustiças e as violências. Pelas vias próprias. 

Hoje vivemos tempos de esquizofrenia mediática, de emergente perversão 

totalitária, de excesso de tiques autoritários e de permanente deriva securitária. Em 

todos os quadrantes e em todas as instituições. A superficialidade e a demagogia 

afastam, destroem ou conspurcam a verdade. Os poderes fácticos sobrepõem-se 

aos valores fundacionais da vida em sociedade. Confundem-se o poder e a 

autoridade com o autoritarismo e a discricionariedade. E confunde-se o interesse 

público com os interesses privados e mesquinhos de um certo público. 

Vive-se o mito da democracia musculada e de que a crescente e imparável 

intromissão na vida privada ou a abolição de direitos geram mais segurança e são 

necessários à justiça. É uma falácia. Não são os abusos de poder ou leis 

draconianas que evitam a criminalidade e o desvio à regra. A patologia é co-natural 

à dimensão e actividade humanas. Assim como o corpo são não o é eternamente, 

porque a doença sobrevém e a morte é uma inevitabilidade; também a sociedade e 

o homem nela imerso não são imunes aos vícios e tentações do desvio à regra. A 

regulamentação legal é evidentemente necessária, mas não é, nem será, nunca, 
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suficiente. Não são certamente mais (nem más!) leis que resolvem (os muitos ou 

os piores) problemas. As boas práticas são necessárias à actuação e devem ser 

implementadas. O rigor e a excelência só se obtêm com formação, pedagogia e 

exigência. E só o exemplo forma, educa e disciplina. 

A Justiça é essencial nos tempos que correm e, infelizmente, o século XXI 

caracteriza-se pela excessiva preocupação com o economicismo e a 

funcionalidade. São preocupações importantes, mas não as únicas e, muito 

menos, que excluam outras dimensões não menos relevantes. Pergunta-se-me se e 

como é que os cidadãos identificam os edifícios, sobretudo as nova casas da 

Justiça, como sendo tribunais? Pergunta-se-me também se concordo com a nova 

divisão administrativa judicial e com as regras do novo mapa judiciário? 

Finalmente, pergunta-se-me sobre a formação e sobre a reforma de Bolonha e 

sobre o que deve ser a comunicação entre operadores da justiça? Para terminar 

pede-se-me que diga quais as melhores e as piores alterações legislativas nos 

últimos tempos e se a entrada em vigor (rápida ou lenta) dos diplomas condiciona 

a sua aplicação? 

Hoje, muitos dos edifícios da justiça perderam a sua centralidade e imponência. 

Perdeu-se também o simbolismo da especial autoridade do Estado e da necessária 

credibilidade acrescida, até pelo espaço que ocupa, de quem exerce a 

administração da justiça. Daí que se diga que “perderam-se o simbolismo, a 

mística e o carisma ligados aos edifícios da justiça”. Não há dúvida que, embora 

nem sempre, aumenta a funcionalidade e aí a mudança, quase sempre, é benéfica. 

Mas também se tem perdido a nobreza e o simbolismo. Não devemos pactuar, sem 

mais, com a tentativa de retirar a carga simbólica de poder ao poder judicial e com 

o encerramento puro e duro de Tribunais, e, muito menos, com a substituição 

imediata ou a prazo por estruturas de funcionários da Justiça ou, até, de resolução 

alternativa de litígios - mais a mais sem obrigatoriedade de advogado, pois a “Casa 

da Justiça” é uma referência de soberania, simbólica, histórica e cultural não 

dispensável e o direito ao juiz uma garantia irrenunciável e insubstituível de 

isenção, de igualdade, de independência e de rigor no acesso do cidadão à justiça. 

Hoje também, como é referido, a nova “distribuição” judicial não favorece as 

populações ou sequer os operadores judiciários. Favorecerá o poder político ou a 

governação? Temos dúvidas. A dispersão a que obriga a especialização e à 
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acrescida necessidade de deslocação das populações, no modelo que se nos 

apresenta, afastam a justiça do cidadão. Daí que se diga, não que se desertificam 

certas zonas do país, mas que se discriminem, negativamente, as regiões, as 

localidades e as populações mais desprotegidas. A revisão e alteração do mapa 

judiciário e das regras de organização judiciária constituem uma prioridade pela 

inadequação de uma verdadeira rede judiciária (in)existente ou (in)eficiente e do 

(mau) funcionamento da máquina judiciária.  

A reforma (ainda) a fazer é especialmente complexa e, por isso, não pode ser 

equacionada sem que se ponderem os recursos existentes, a sua mobilidade e 

especial afectação e as consequências das alterações às leis substantivas e 

processuais; deve ser política, profissional e particularmente planeada e 

consensualizada dada a especial preocupação pelas consequências que uma má 

reforma (esta) acarreta para o cidadão, para os magistrados para o advogado e 

para o prestígio da justiça e dos demais profissionais do foro.  

A tendência europeia, que parte do pressuposto que a mobilidade actual das 

populações torna possível aproximar distâncias e concentrar recursos, vai no 

sentido de aumentar o espaço geográfico das divisões jurisdicionais e concentrar 

serviços de justiça (em Portugal dispersam-se). Há que fomentar o aumento de 

tribunais de competência específica nessas novas estruturas que permita uma 

melhor distribuição do serviço e uma justiça qualitativamente mais adequada e 

mais célere (em Portugal chega a misturar-se a justiça laboral com a de menores). 

Devemos apoiar a crescente especialização, sem abdicar do princípio do juiz 

natural e da proximidade entre a Justiça e o Cidadão (em Portugal pode haver dois 

julgamentos em matérias distintas num foro territorial longínquo quando a inversa 

seria a justiça de proximidade).  

Não são aceitáveis, pois, critérios estritamente geográficos, economicistas e 

estatísticos que tantas vezes parecem constituir a única motivação governamental 

para as reformas. Deveriam ter sido discutidas e consensualizadas as alterações 

propostas à Lei da Organização Judiciária já com o conhecimento das regras que a 

regulamentassem, o que não ocorreu. E não me parece que a morosidade da 

justiça vá melhorar tão-só porque se giza um novo mapa judiciário. Para isso são 

necessários outros e mais meios e, sobretudo, melhor organização. E a 

organização judiciária não se esgota no mapa. Mais do que estabelecer 
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formalmente linhas artificiais divisórias importa materialmente articular pessoas e 

melhorar procedimentos. O desafio é duplo: celeridade e, sobretudo, qualidade da 

Justiça. 

O sistema de acesso ao direito é essencial para a boa administração da justiça e 

um elemento imprescindível a promoção da igualdade entre os cidadãos. O sistema 

de acesso ao direito não é condição de sobrevivência da advocacia, mas não pode 

ser causa da sua degradação.  

O âmbito e o alcance do apoio judiciário concedido - que não abrange outros 

processos punitivos para além dos processos penal e contra ordenacional, nem 

sequer a justiça e os procedimentos de natureza administrativa - tem sido 

manifestamente restritivo. E, pior, o regime tem-se demonstrado, na prática, 

insuficiente para suprir as reais necessidades do cidadão, a tal ponto que se diz - 

com razão - que só à protecção jurídica, à consulta e ao apoio judiciário só terão, 

quanto muito, direito os indigentes, e não os necessitados. O que significa que há 

muitos cidadãos privados de informação jurídica básica e, pior, manietados no que 

toca ao efectivo exercício, e à tutela mínima, dos seus direitos fundamentais e, por 

conseguinte, impossibilitados de conhecer e fazer valer os seus direitos.  

A consulta jurídica quase desapareceu e o défice de informação ao cidadão tem 

sido, para além de recorrente, uma das grandes pechas do sistema e, infeliz e 

negligentemente, tem vindo mesmo a agravar-se com o encerramento de muitos 

Gabinetes de Consulta Jurídica. Não se generalizaram serviços de acolhimento nos 

tribunais e serviços públicos, sendo excepcionais, e da iniciativa da Ordem faltou 

dar seguimento a algumas experiências no sentido de melhor cobrir o espectro das 

necessidades de consulta e apoio jurídico. 

As custas judiciais são o pesadelo do cidadão e, para nós, assunto de difícil 

explicação aos constituintes que não percebem porque é que se paga um mau 

serviço que nem sequer, muitas vezes, gera qualquer mais-valia para quem a ele 

recorre, esperando e desesperando. Sendo certo que todos somos capazes de 

compreender que o recurso aos tribunais envolva o pagamento de, chamemos-lhe 

assim, uma “taxa de serviço”, não podemos aceitar que o valor dessa taxa seja de 

tal modo elevado que constitua verdadeiro obstáculo à concretização da garantia 

basilar e constitucional de acesso ao Direito e aos tribunais. 
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É, assim, que vemos com preocupação a regulamentação das custas que penaliza 

cidadãos e empresas e modifica os escalões de referência para fixação do valor 

das taxas, em muitos casos aumentando substancialmente os montantes devidos 

a título de taxa de justiça. É também por isso que vemos com idêntica 

preocupação a penalização do recurso aos tribunais como forma de “obrigar” o 

cidadão a optar pelos chamados meios de resolução alternativa de litígios, mais ou 

menos simplex. Não que façamos qualquer profissão de fé ou cruzada contra a 

simplificação e agilização de procedimentos. Não que recusemos a busca do 

consenso fora dos tribunais (afinal até é isso mesmo que fazemos todos e cada um 

dos dias das nossas vidas de advogados). Nada disso!  

O que nós não podemos é aceitar que, por via do peso das custas aquilo que 

deveria ser meio alternativo se torne, afinal, em meio obrigatório. Obrigatoriedade 

que ainda por cima não se estende à representação por advogado! O que nós 

também não podemos é aceitar regimes mais ou menos draconianos em que quem 

perde a acção - e tantas vezes mal, porque eventualmente sem prova mas com a 

razão do seu lado - seja penalizado com o pagamento dos valores pagos pela parte 

vencedora a título de encargos, mais as despesas com o mandatário judicial da 

parte vencedora ou do agente de execução. 

Importa, pois, que as custas não custem ou agravem a justiça do caso concreto. 

Até porque os tribunais existem para as pessoas – para todas as pessoas – por 

sua causa e para as suas causas, independentemente do valor económico em que 

possam traduzir-se as pretensões. E é por isso que nós, advogados, temos de 

continuar a pugnar pelo acesso aos tribunais e pelo direito ao juiz, sem rejeitar os 

meios alternativos, mas, essencialmente, sem permitir que estes signifiquem a 

rejeição dos cidadãos menos favorecidos ou das causas ditas menores. 

Todos os cidadãos são iguais na sua dignidade e todas as causas são igualmente 

importantes. É nisso que acreditamos. 
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D E V E R  D E  R E S E R V A  

No mundo actual, fala-se. Fala-se. Fala-se muito. Fala-se demais. Fala-se sem 

saber. E fala-se sem conhecer. Fala-se sem que se percebam as causas. E sem 

que, do que se diz, se ponderem as consequências. Mesmo os mais responsáveis, 

quantas vezes, falam, falam, “atiram pedras”. Não enxergam ou minimizam as 

culpas próprias e só apontam ou aumentam as de terceiros. Todos, e todos sem 

excepção, temos responsabilidade no que alguns já chamaram de estado 

permanente de “palrança”.  

Porque se fala tanto e tantas vezes demais? Talvez porque hoje tenhamos sete 

novos pecados mortais na área da justiça: a superficialidade, a ignorância, a 

subjectividade, a venalidade, a parcialidade, a vaidade e a arbitrariedade. Gesticula-

se, grita-se, berra-se, acusa-se, mas não se apresentam soluções de consenso nem 

se apontam caminhos de cooperação. Fala-se muito. Trabalha-se pouco. Fala-se 

demais. Dizem-se asneiras. Desprestigia-se a justiça. Potencia-se a crise. Cavalga-

se a conflitualidade. Falta sentido do Justo e de Estado; falta decência, urbanidade 

e contenção.  

Pede-se reserva, pois. O que não quer dizer inércia, silêncio ou demissão. Muito 

menos rolha, mordaça ou submissão. Reserva significa falar e escrever livremente, 

no foro próprio. A reserva não implica menor liberdade de expressão. Implica, sim, 

dignidade na expressão. Independência e elevação na actuação. Rigor e exigência 

na acção. A reserva não implica sequer impossibilidade de crítica. Exige, sim, uma 

crítica séria e fundada, no momento devido e no local apropriado.  

Não admira, pois, que até na lei se invertam ou subvertam as “prioridades na área 

da justiça”. Por exemplo, quer-se apenas a “promoção da celeridade e eficácia” da 

investigação criminal. Já não se pede, sequer, no que toca à investigação criminal, 

a sua qualidade, profundidade e fiabilidade. Sinal dos tempos! Tempo em que há 

cada vez mais “agitadores eficazes” e cada vez menos “liderança fiável”.  

A demagogia grassa. A justiça não passa. E a lei definha. A lei justa é, ou devia 

ser, o único instrumento de poder e a única voz de comando, ao menos para 

juízes, magistrados, advogados e polícias. Mais do que a capacidade de obrigar da 

norma, o uso do comando legal é, ou devia ser, a arte de influenciar 
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comportamentos e de dirigir os cidadãos. No Direito mais do que se ser obedecido 

procura-se, ou deve procurar-se, a especial capacidade de se ser seguido, de se 

ser aceite e de se convencer. Isso só se obtém pelo exemplo e pelo exercício 

sereno e sóbrio do dever. 
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J O V E N S  A D V O G A D O S  E  I G U A L D A D E  

Todos nós, Advogados e Advogadas, sobretudo os mais velhos – que não será 

bem o meu caso, que ainda estou, espero, a “meio caminho” – fomos mais jovens, 

e tendemos a ser ou a querer sempre ser mais jovens, ao menos de espírito. 

Ser jovem advogado não é um handicap, é uma bênção, porque se é já advogado, 

e uma oportunidade, porque ainda se é jovem. Querer ser jovem, mais que 

ultrapassar, ou não, um determinado marco geracional, é um desafio e um modo 

de ser e de estar na vida, independentemente da idade. 

Os jovens são enérgicos, generosos e dedicados. Não é próprio dos jovens afastar, 

excluir ou discriminar. Os jovens têm vontade e energia férreas e não são avessos 

à diferença, ao risco e à mudança. Não têm, porém, tanta experiência de vida, são, 

por natureza, mais afoitos e, no seu íntimo, inseguros e mais atreitos a errar por 

desconhecimento. Por isso, os mais inteligentes são cautelosos, trabalham mais e 

não facilitam tanto. E também por isso são menos atreitos a errar por falta de 

preparação e de estudo. O esforço supera a inexperiência.  

Todos temos a ganhar com a sã e aberta comunicação inter-geracional. E todos 

temos a perder se estivermos de costas voltadas. O essencial da nossa profissão é 

intemporal, imutável, sólido e intransponível, aplicável tanto aos novos como aos 

velhos, ou seja, deve continuar a defender-se a prevalência de valores 

fundamentais e fundacionais do passado, do presente e do futuro. Educação, 

respeito e dignidade. São esses os velhos princípios que se renovam diariamente e 

que se respeitam, ou devem respeitar, ou fazer respeitar escrupulosamente.  

Não é jovem que se preze, nem advogado que se recomende, aquele que ignora, 

esquece ou menospreza o seu semelhante, aquele que faz do outro, só porque 

ainda está a aprender - como se nós todos não estivéssemos, sempre, a aprender - 

um alvo de afastamento, de injustiça e de discriminação. Ou porque lhe interessa, 

por razões populistas, de voto ou de concorrência; ou porque já não lhe interessa, 

na medida em que tendo sido já advogado, estagiário, não volta a sê-lo... 

A Ordem dos Advogados não é apenas a Ordem dos Advogados, o que alguns 

defendem numa interpretação meramente literal, restritiva, e deixem-me que vos 

diga, muito pouco inteligente e visionária; a nossa Instituição é a Ordem dos 
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Advogados, dos Advogados Estagiários e dos Juristas de Reconhecido Mérito. 

Nem uns são mais, nem os outros menos. Somos simplesmente diferentes. E 

nessa diferença todos iguais. Infelizmente há quem não perceba a igualdade na 

diversidade. 

É, por isso, incrível e inaceitável que os advogados estagiários não tenham acesso 

às bases de dados. É, também, incompreensível e inaceitável que os advogados 

estagiários não possam exercer no âmbito do apoio judiciário as mesmas 

competências estatutárias que têm no exercício livre do mandato forense, e que 

não lhe foram, por ora e ainda, retiradas em sede legislativa. 

Não existem quaisquer razões substanciais ou formais, no quadro da actual lei em 

vigor e das competências estatutárias reconhecidas, isto é, nos casos em que 

podem ser livre e autonomamente mandatados, que justifiquem a limitação dos 

advogados-estagiários ao patrocínio e defesa apenas em substabelecimento com 

reserva conferido pelo seu patrono. É deixá-los na dependência de um terceiro para 

o exercício livre da sua profissão. Algo inaceitável e que viola a própria natureza da 

função.  

É restrição à liberdade de exercício da advocacia e dependência que a lei não 

impõe e a prática desaconselha, tanto mais que a formação exige a intervenção, e 

intervenção em nome próprio, e pode provir da experiência do patrono ou de 

outros colegas mais velhos e experientes, não sendo sequer tal cuidado de 

consulta e de acompanhamento exclusivo dos candidatos à advocacia. 

Acresce que é discriminatória a limitação da actuação dos advogados-estagiários 

em gabinetes de consulta jurídica, e não, como aos restantes, também nos seus 

escritórios, tal como é discriminatório não permitir a autónoma inscrição do 

advogado-estagiário para a intervenção em escalas e no patrocínio por nomeação 

ou na defesa oficiosa para as áreas em que tem competência própria e estatutária, 

claro.  

A competência profissional, a qualidade do patrocínio ou a efectividade da defesa 

não se aferem pelo título, pela destrinça de cédulas, pela idade ou, até, pela 

simples maior ou menor experiência, tem sobretudo que ver com o estudo, o brio, 

a preparação, o empenhamento e a humildade intelectual, dos mais novos e dos 

mais velhos, de procurar alcançar a melhor solução jurídica para a pretensão 
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legítima do cidadão e, se, quando e sempre que necessário, obter o conselho e o 

acompanhamento dos mais sabedores e dos mais experientes, designadamente 

dos patronos, mas não só. 

Jovens e menos jovens, defendo que somos todos diferentes e, não obstante, 

também, todos iguais e todos necessários. 
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O  A D V O G A D O  

O Advogado ainda é o último profissional liberal, livre e independente. É, mas pode 

deixar de o ser… 

São tão necessários advogados livres, independentes e não subordinados, como 

juízes isentos, imparciais, inamovíveis e independentes dos poderes. Por isso que, 

aqui e agora, e sempre, defendamos a independência absoluta e a máxima 

autonomia e um paradigma de cordialidade e de respeito para e entre advogados e 

magistrados. 

Somos apenas mais uma profissão, ainda que liberal e talvez a última? 

Profissionais do foro ou funcionários da área da justiça, sem mais? Meros técnicos 

especializados? A resposta é obviamente negativa. “O talento não é qualidade 

suficiente para profissão tão íntima do exercício da justiça. A independência e o 

desinteresse constituem virtudes essenciais e particularmente meritórias de um 

Advogado”. Essência da advocacia é, pois, a liberdade e a independência, o seu 

livre exercício, a diferença entre quem depende de terceiros e aquele que só 

depende de si próprio e, com regras e sem medo nem temores, só se subjuga aos 

interesses que lhe compete defender, sem deles ficar refém. Não toleraremos, 

pois, quaisquer tentativas de perseguição, de funcionalização ou de 

instrumentalização do advogado, assim como estaremos sempre na primeira linha 

da defesa da dignidade, da independência e da autonomia das magistraturas. 

A liberdade e a independência em relação a terceiros é conditio sine qua non da 

advocacia, sem a qual não há justiça justa e advogado digno de tal nome, isto é, 

“o Advogado... defensor dos direitos, liberdades e garantias individuais contra 

qualquer forma de arbítrio ou abuso de poder”. Se é certo que “…não haverá boa 

justiça sem boa advocacia…”, também “…é exacto dizer não haver uma grande 

advocacia sem uma grande magistratura”. São, por igual, necessários todos os 

profissionais do foro, sem o que não há justiça digna desse nome. E o prestígio da 

justiça exige um entendimento urgente e um diálogo aberto, educado e profícuo. O 

prestígio da justiça, e dos seus profissionais, implica serenidade na acção, lealdade 

nos procedimentos, elevação de pensamento e destacado grau de cultura que, por 

sua vez, pressupõem abertura e diálogo, compreensão e humanidade, tolerância e 

respeito, sobriedade no verbo, delicadeza no comportamento, humildade 
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intelectual e compreensão das diferenças, das causas e das consequências dos 

comportamentos humanos. E todas estas características são essenciais aos 

profissionais do foro. A todos. Todos somos, portanto, imprescindíveis à 

administração da justiça: “o professor ensinando o direito, o causídico 

diligenciando fazê-lo aplicar na sua melhor interpretação, e o magistrado 

procedendo à sua aplicação, representam três momentos distintos da mesma 

excelsa obra de administrar a justiça, aperfeiçoando à satisfação das necessidades 

sociais as normas reguladoras da vida em comunidade, garantindo a esta a 

segurança e estabilidade inseparáveis de todo o progresso”. 

A advocacia define-se, pois, pelas seguintes expressões: profissão liberal, 

independência absoluta, múnus de interesse público, actividade essencial na 

administração da justiça, função social de representação, garantia do exercício da 

cidadania, da igualdade e da construção da solidariedade activa, salvaguarda da 

dignidade da pessoa, da vida e da actividade humana e baluarte da defesa dos 

direitos humanos fundamentais.  

Não é hoje pensável o acesso ao direito, a consulta jurídica e o apoio judiciário, 

bem como a condução do processo, de qualquer processo, ou mesmo simples 

procedimento, ainda que no âmbito da desjudicialização, sem a assistência de um 

profissional do foro, de um jurista, enfim, de um advogado. Porque o “ Advogado 

é, em primeiro lugar, um intérprete e um mediador privilegiado da lei, num tempo 

de crescente complexidade, em que o princípio de que a ignorância da lei não 

aproveita a ninguém se apoia numa realidade totalmente ultrapassada e tem a 

carga simbólica das ficções. Nas sociedades de hoje, o cidadão comum, ainda que 

detentor de importantes saberes é, em geral, juridicamente iletrado”. Mais “o 

advogado é, naturalmente, um jurista, um homem de leis, alguém que contribui 

activamente para a Administração da Justiça. Mas o advogado é muitas outras 

coisas. É confidente, é conselheiro, é quase um confessor. É alguém a quem um 

cidadão aflito e preocupado pensa logo em recorrer. É alguém a quem uma pessoa 

assustada, desprotegida, vulnerável, não hesita em bater à porta. É alguém a quem 

uma pessoa confia os seus sentimentos, delega as suas preocupações, deposita 

muitos dos seus interesses”. E por isso pugnaremos pela obrigatoriedade de 

advogado nos meios alternativos. 
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O advogado só será útil à Justiça se puder agir livre e independentemente; se 

puder continuar a ser livre e independente, apesar de todas as ameaças à sua 

matriz fundamental, a menor das quais não é certamente a tentativa estadual de 

intervenção abusiva nas Ordens, ou o incremento da crispação e da perseguição 

movida por magistrados por invocados delitos de expressão no exercício do 

patrocínio, como não o é a tentativa de intromissão crescente na procura da 

quebra do segredo profissional. Mas as ameaças ao advogado livre não vêm 

apenas do Estado ou dos poderes públicos. 
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S O C I E D A D E S  D E  A D V O G A D O S  

As Sociedades de Advogados devem ser um espaço de (maior) liberdade e de 

(crescente) igualdade.  

“O advogado, defensor de pobres e desvalidos, da vítima inocente que demandava 

justiça, capaz de arrastar a barra do Tribunal com o fulgor da sua retórica e da sua 

razão como numa revolta da Bounty, essa imagem romântica que perpassou o 

imaginário do século XX não faz mais sentido hoje”. Mas também é certo que 

ainda agora “…o advogado é uma espécie de Dom Quixote dos tempos modernos. 

Hoje, o advogado tem que dar garantias aos cidadãos que existe, resiste, persiste 

e insiste. Que é alguém capaz de lutar ou ir à procura de uma causa perdida. (…) 

Os instrumentos do advogado são a palavra e a racionalidade. O advogado tem de 

desconstruir os sistemas dominantes, tem de saber como os interpretar e 

reorientar. O advogado tem de fazer das leis cegas, leis que possam servir para 

lembrar que o seu cliente ou o cidadão são pessoas”. E, já agora, para que conste, 

também os advogados são pessoas. 

Há que dizer que “…as grandes sociedades de advogados, se podem ter 

numerosos sócios, contam quase sempre com um muito superior número de 

jovens advogados-funcionários que trabalham de um modo geral em condições 

profissionais adversas” E uma das principais ameaças modernas à advocacia livre e 

independente é a sua funcionalização pela via da hierarquização, da subordinação e 

da massificação. 

O número de advogados aumentou exponencialmente nos últimos 20 anos, fruto 

do aumento da litigiosidade, da proliferação de universidades públicas, privadas e 

do sector cooperativo e do carácter residual da profissão. Não tendo aumentado, 

em proporção, o número de juízes, magistrados do Ministério Público e 

funcionários judiciais, percebe-se também aqui uma das razões da crise da justiça 

O próprio exercício da advocacia mudou muito nas últimas décadas, desde logo 

com o aumento sempre crescente, embora ainda lento, do número de sociedades 

de advogados e do número crescente de advogados inseridos em sociedades quer 

como sócios quer sobretudo como associados ou colaboradores. 
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No mundo em geral, abandonado, ou menosprezado, o paradigma individualista do 

exercício das profissões liberais, “…passámos ao trabalho de equipa, em grupos 

pluridisciplinares. Também os advogados têm seguido o mesmo caminho. 

Contudo, se as condições do exercício da profissão sofrem alterações, o espírito 

de independência, de autonomia, e de responsabilização, mantêm-se como valores 

indissociáveis da ética e da deontologia profissional”. As sociedades de 

advogados, apesar da sua curta história em Portugal, mudaram muito também; 

passaram rapidamente, do que foram no início, de sociedades de pessoas para, o 

que são maioritariamente agora, sociedades de capital. Não olvidamos que se 

estabelece que “todos os sócios integram obrigatoriamente a sociedade com 

participações de indústria e todos, alguns ou algum deles, segundo o que for 

convencionado, também com participações de capital”. Assim é na letra da lei. 

Mas a prática leva-nos a concluir que, sobretudo com o movimento da 

internacionalização, o factor capital é sobrevalorizado em relação às participações 

de indústria que são subvalorizadas. 

 

O relacionamento entre advogados dentro das sociedades também tem vindo a 

sofrer várias alterações, quer pela via da hierarquização excessiva, quer pela via da 

funcionalização abusiva, do exercício da profissão. É um facto que a lei estabelece 

que “as sociedades de advogados são sociedades civis em que dois ou mais 

advogados acordam no exercício em comum da profissão de advogado, a fim de 

repartirem  entre si os respectivos lucros”. Ora, o exercício em comum exige 

respeito recíproco e condições mínimas de dignidade, de igualdade e de 

independência. Independentemente de tudo quanto tem que mudar por força da 

mudança do mundo. 

Pode perguntar-se se “…um gabinete de advogado não será um incomparável 

campo de observação onde se vê viver e palpitar a nu a alma humana”  e se “os 

esforços da intervenção do jurista na vida pública, social, empresarial e familiar 

serão de futuro mais evidentes”, sobretudo se estruturados em equipas 

multidisciplinares. A resposta não deixará de ser positiva, face à crescente 

juridificação do mundo. Não temos dúvidas de que o futuro passará, sobretudo, 

pelas sociedades de advogados, mas também temos a certeza que nunca se 

extinguirá, e será mesmo essencial, o advogado em prática individual. Até porque 
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se “…a juridificação do bem estar social abriu o caminho para novos campos de 

litigação nos domínios laboral, civil, administrativo, de segurança social, o que, 

nuns países mais do que noutros, veio traduzir-se no aumento exponencial da 

procura judiciária e na consequente exploração da litigiosidade”, a verdade é que, 

na maior parte dos casos, e sobretudo nos casos que contam, a relação pessoal 

advogado/cliente ou constituinte é inultrapassável.  

Assim, se é verdade que se verifica um ocaso do paradigma liberal ou do 

advogado em prática individual, também menos certo não é que continua a haver 

espaço para o advogado isolado. E o simples facto de o advogado exercer 

integrado em sociedade de advogados não lhe retira a sua especial independência, 

qualidade e responsabilidade. Agora o que se não pode admitir é que a sociedade 

de advogados se torne um instrumento de pressão, de opressão ou de exploração. 

E, muito menos, que a institucionalização da profissão possa colocar em segundo 

plano o cidadão, a pessoa, face aos interesses públicos ou corporativos, 

institucionais ou empresariais, económicos ou financeiros. 

É que a sociedade de advogados deverá ser um espaço de liberdade e de 

igualdade. Dir-se-á mesmo que tem que ser um espaço de maior liberdade e de 

crescente igualdade, sob pena de desvirtuar a sua função e de descaracterizar a 

advocacia, tornando-a mera actividade de prestação de serviços. 

Mas a terapêutica não passa pela afronta nem pela diabolização das grandes 

sociedades, mas sim pela regulamentação de uma deontologia específica, de um 

código de boas condutas que se mostra urgente, pela intervenção pedagógica e, 

se estas não resultarem, pela censura nos órgãos jurisdicionais próprios e nunca 

por uma demanda pública e classista. 
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