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COMUNICADO A RESPEITO DA DECISÃO DO BASTONÁRIO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DE CONTRATAR SERVIÇOS DE “CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS”  

A SOCIEDADE REVISORA DE CONTAS À REVELIA DO CONSELHO FISCAL 

 

 

 

1. O Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados tomou recentemente conhecimento, pela leitura 

do portal da contratação pública, de que a Ordem dos Advogados celebrou em 9.10.2019 – através do 

seu Bastonário Dr. Guilherme Figueiredo e, provavelmente, com a intervenção do Conselho Geral – 

um contrato de aquisição de serviços de auditoria externa e revisão legal das Contas da Ordem dos 

Advogados – Anos de 2017, 2018 e 2019 com a empresa Anjos & Associados – SROC, Lda (NIF 

502976357), pelo preço de 41.250 euros e com a execução de 180 dias.  

 

2. Quer desde já o Conselho Fiscal manifestar publicamente a sua maior estranheza de só ter 

sabido desta aquisição de serviços pela consulta espontânea daquele portal eletrónico, sendo certo 

que este assunto tem sido recorrentemente discutido nos vários órgãos da Ordem dos Advogados, 

procedimento concursal e decisão do mesmo feitos à revelia do Conselho Fiscal, que tem nesta 

matéria – como facilmente se percebe da leitura das suas atribuições e competências constantes do 

Estatuto da Ordem dos Advogados – uma palavra decisiva, uma vez mais assim se colocando em crise 

o dever de cooperação que deve existir para com este órgão naquilo que lhe diz respeito.  

 

3. Mas também é de verberar o facto de a realização desta despesa significar um maior 

dispêndio e uma inadmissível ineficiência para a Ordem dos Advogados do que a opção – que desde 

logo o Conselho Fiscal colocou à decisão financeira dos órgãos executivos e do Bastonário em 

particular – de se ter preferido remunerar o revisor oficial de contas que foi eleito pelos Colegas num 
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processo eleitoral legítimo com valores remuneratórios inferiores àqueles que foram agora 

contratados nos termos do contrato que então foi proposto manter, na altura em que o Dr. Paulo Alves 

Ferreira – já antes sendo o revisor oficial de contas da Ordem – passou a integrar o Conselho Fiscal 

nessa sua posição profissional.  

A regra da não remuneração dos dirigentes da Ordem dos Advogados nunca se poderia aplicar 

ao membro do Conselho Fiscal que não é advogado e que só pertence ao Conselho Fiscal precisamente 

para exercer um ato próprio de uma outra profissão e com natureza remunerada, não tendo qualquer 

lógica o argumento da aplicação cega do princípio da gratuitidade do exercício dos cargos dirigentes, 

aqui encontrando a sua óbvia exceção.  

De tantas vezes o Conselho Fiscal ter dito e redito isto, lamenta-se que se tenha chegado ao 

absurdo de uma decisão de contratar “fora e mais caro” o que podia ter sido contratado “dentro e mais 

barato”, com a incomensurável agravante de se ter preterido alguém que mereceu a confiança dos 

Colegas numa eleição democrática para os membros do Conselho Fiscal em que todas as Advogadas 

e todos os Advogados puderam livremente participar.  

 

4. Mais sério do que isso é a conclusão de esta decisão representar uma despesa de “legalidade 

controversa” e de “utilidade duvidosa” (para usar palavras suaves…) que a Ordem dos Advogados 

contraiu à custa de todos os que para ela financeiramente contribuem porque a certificação legal das 

suas contas – dado que parece ser esse o objetivo desta contratação – jamais se poderá realizar sem a 

intervenção do Conselho Fiscal, que não é por acaso que tem na sua composição um revisor oficial de 

contas, profissional com o privilégio de praticar esse ato próprio.  

A prestação de serviços da certificação legal de contas feita por profissionais que sejam 

exteriores ao Conselho Fiscal como órgão nacional da Ordem dos Advogados com competência para 

o efeito (que tem o exclusivo dessa competência estatutária, aliás) significará sempre uma 

“expropriação” de uma competência que só o Conselho Fiscal pode exercer, a partir da certificação 

legal de contas efetuada pelo revisor oficial de contas que nele tem assento, que é um seu ato próprio 
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e que deve ser remunerado, nos termos do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas que 

se lhe aplica. 

 

5. Sem prejuízo de outras medidas imediatas que o Conselho Fiscal entender por bem tomar, 

aqui fica este comunicado informando a Comunidade das Advogadas e dos Advogados de Portugal e 

a opinião pública em geral da gravidade do sucedido, ficando o presidente deste órgão incumbido de 

dar conta da situação ao Presidente do Tribunal de Contas e ao Bastonário da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas, naquele caso estando em curso um processo judicial de apreciação das contas da 

Ordem dos Advogados por as mesmas não terem sido legalmente certificadas por causa da recusa de 

se pagar ao revisor oficial de contas que integra aquele órgão de fiscalização.  

 

Lisboa, 12 de novembro de 2019. 

 

O Presidente do Conselho Fiscal 

 

Jorge Bacelar Gouveia     
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