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Consulta pública sobre a Visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de 

Portugal 2020-2030 – Pronúncia da Ordem dos Advogados. 

 

i. Questão Prévia 

O fim último da advocacia é o serviço que presta à sociedade na preservação do Estado de Direito, 

enquanto instrumento de garantia da Justiça, da Liberdade e da Igualdade. E o primeiro dever da Ordem dos 

Advogados, enquanto representante dos advogados, é para com os Cidadãos em nome de quem a Justiça é 

administrada.  

É à luz deste enquadramento teleológico que a Ordem dos Advogados, em sede de consulta pública do 

documento denominado “Visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030”, 

traz a sua perspetiva, o seu contributo. 

ii. O Documento 

Todo o documento é parametrizado pela premência da economia e da sustentabilidade da actividade 

económica, das exigências que a mesma revela no contexto futuro do pós-pandemia.  

Percebendo as preocupações evidenciadas, a Ordem dos Advogados está – como identificado em jeito de 

declaração de interesses – vinculada à defesa da dignidade humana, nas suas múltiplas dimensões, à garantia do 

exercício do direito constitucional de informação e protecção jurídica, do acesso à Justiça, apesar dos custos 

económico e social que possa ter. E é nesta perspetiva, e tendo presente a crise económica e financeira de 

2007/2008 e a crise das dívidas soberanas de 2011/2014, a qual motivou em Portugal também profundas 

alterações legislativas, que debruçamos o nosso olhar numa visão que nos parece, no que toca à Justiça, 

necessariamente mais ampla do que a aquela que está vertida no documento. 

 

O Documento enuncia, no ponto dedicado à Justiça, esta preocupação:  
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Reduzir os tempos da justiça económica e fiscal é fundamental, pelo que, apesar das 

melhorias registadas nos últimos anos, impõe-se agilizar e simplificar 

significativamente o funcionamento do sistema de Justiça. Há que generalizar a 

desmaterialização e tramitação eletrónica dos processos. É essencial aperfeiçoar os 

modelos de gestão dos processos judiciais e, em geral, da justiça, desenvolvendo uma 

cultura organizacional centrada em resultados. pp 141 

 

A Ordem dos Advogados acompanha a preocupação manifestada quanto à necessidade de redução dos 

tempos da Justiça, particularmente económica e fiscal, impondo-se agilizar a simplificar significativamente o 

funcionamento do sistema judicial. O sistema tem o dever de assegurar às pessoas, singulares ou colectivas, a 

justiça e tem igualmente o dever de evitar que ocorra denegação da justiça.  

No entanto, entende a Ordem dos Advogados que agilizar e simplificar não pode significar de forma 

desmesurada, a desjudicialização da justiça, ou sequer uma “privatização” da mesma. Agilizar e simplificar 

significa dotar o sistema de justiça de infraestruturas e recursos humanos, capazes de em tempo útil, conceder 

aos cidadãos a justiça que os mesmos pretendem e sejam merecedores face ao quadro legal.  

É, pois, essencial aperfeiçoar os modelos de gestão dos processos judiciais e em geral da justiça, onde 

todos os profissionais – Magistrados, Magistrados do Ministério Público, funcionários judiciais, órgãos de 

polícia criminal e Advogados –, devem estar envolvidos. E, em situações de crise económica e social importa 

que todos esses intervenientes contribuam para que a curto e médio prazo a justiça ande mais célere e seja mais 

justa, o que deve passar pela simplificação processual, transformação digital e investimento na formação desses 

profissionais.  

Entende a Ordem dos Advogados que para além do investimento na formação dos operadores 

judiciários será importante proceder à generalizada colocação de assessores, licenciados em direito e com 

experiência forense na coadjuvação das magistraturas, exceto na realização de diligências processuais. Esta 

colaboração dos assessores permitiria “aliviar” a pendência judicial e permitiria “ganhar” tempo para Juízes e 

Magistrados do Ministério Público proferirem os seus despachos e promoções.   
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Tendo, também, presente a proposta de “ Remover dos tribunais, dentro do possível, processos que 

“parasitam” o sistema como os relacionados com as insolvências, litígios específicos e fiscalidade”, a mesma 

suscita reservas, desde logo, porque se sabe – até pelo passado recente das crises deste século – que as 

insolvências, as questões laborais e as modificações/incumprimentos de contratos serão das matérias de maior 

litigiosidade e percebe-se porquê. O agravamento das condições financeiras das empresas e das famílias, o 

desemprego, geram não só insuficiência patrimonial de uns e de outros, como geram uma necessidade de 

verificação e compatibilização de direitos, designadamente entre os direitos contratuais, particularmente de 

crédito e, muitas vezes, a dignidade humana. É particularmente nesta área da jurisdição civil, que se deverá 

incrementar a participação de assessores, com conhecimento técnico, designadamente financeiro, como 

contributo para uma decisão mais rápida e tecnicamente informada.  

Mas, igualmente, na área criminal importa agilizar este mecanismo de assessoria para assegurar uma 

investigação mais eficaz, particularmente, nas matérias que suportem comportamentos de corrupção – nos 

vários tipos penais que pode contemplar – e cuja importância civilizacional é por todos reconhecida. Ora, no 

atual e futuro contexto, em que se pretende assegurar um desenvolvimento económico e social coeso e 

sustentável, ganha ainda maior relevo este combate ético, jurídico e judicial perante aquilo que pode ser um 

cataclismo silencioso na economia oficial e um acelerador das economias paralelas. Por isso, o investimento que 

identificamos como necessário na colocação destas assessorias nesta área da Justiça que não foi particularmente 

assinalada ano documento em apreço. 

Como há muito já está identificado, devem ser reforçados os quadros dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais, dotando concretamente esses Tribunais com um maior número de Magistrados, com competências 

adquiridas na especialidade, Magistrados do Ministério Público e funcionários judiciais.  

Entende a Ordem dos Advogados ser também importante rever o regime das custas processuais, 

simplificando-se e reduzindo o número de rubricas que classificam os atos processuais, para efeitos de 

liquidação de taxa de justiça.  



 
                                                                                        

ORDEM DOS ADVOGADOS 
                                                                                                                      
                       CONSELHO GERAL 
               

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 
Largo de S. Domingos, 14, 1º . 1169-060 Lisboa 
T. 21 882 35 50 . Fax: 21 886 04 31 
E-mail: cons.geral@cg.oa.pt                  https://portal.oa.pt 

 

Deverá fomentar-se uma redução dos montantes exigidos para a prática de atos processuais e ainda a não 

taxação de alguns incidentes processuais ou taxas de justiça que agora são devidas nos processos apensos (veja-

se, por exemplo, processos de menores no âmbito do Regime Geral de Processo Tutelar Cível).  

Deverá promover-se um incentivo à redução das custas processuais sempre que as partes cheguem a um 

acordo nas diferentes fases processuais do processo, em todos os processos, restituindo o Estado às mesmas o 

valor correspondente, se já tiver sido pago na totalidade.  

Só um sistema de justiça economicamente justo para quem a ele pretende aceder pode fomentar a 

economia e resolução dos problemas dos cidadãos, cumprindo-se assim o direito constitucional de que todo o 

cidadão pode aceder ao direito e aos tribunais para defesa dos seus interesses. 

 

O documento em apreço estabelece um objectivo de “Fomentar a utilização dos meios de 

resolução alternativa de litígios em Portugal”.  

A eventual prioridade aos meios de resolução alternativa de litígios não se revela, na nossa perspectiva, a 

mais ajustada ao contexto socio-económico que se começa a viver e que se percebe será muito grave, como 

todos os indicadores apontam e o documento em apreço convoca: 

“Com base nas previsões da primavera de 2020 da Comissão Europeia, o défice das administrações 

públicas de Portugal é estimado em 6,5% do PIB em 2020 e 1,8% em 2021; Prevê-se que o rácio dívida pública 

/ PIB das administrações públicas atinja o pico em 131,6% em 2020, antes de cair para 124,4% em 2021; A 

economia deverá contrair 6,8% em 2020 e recuperar 5,8% em 2021; Portugal enfrentará agora desafios 

extraordinários de emprego como resultado da pandemia. Segundo as previsões da Comissão, o desemprego 

deverá aumentar para 9,7% da população ativa em 2020 e recuperar para 7,4% em 2021, contra 6,5% em 

2019. Estas previsões têm sido revistas por diferentes entidades nacionais e internacionais, à medida que a 

magnitude da crise económica e social se torna mais clara. O país pode vir a enfrentar uma das piores crises da 

sua história: a queda do PIB em 2020 pode chegar aos 12%; a queda do consumo aos 11%; a queda do 

investimento aos 26% e a taxa de desemprego aos 11,5%. A dimensão do desafio é gigantesca e a necessidade 

de respostas é urgente. A partir de setembro de 2020, a situação de muitas empresas pode deteriorar-se 

significativamente e é fundamental existir no terreno um programa agressivo para evitar o colapso de empresas 
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rentáveis, que são essenciais para o futuro da economia portuguesa. O espaço temporal que vai mediar entre a 

significativa deterioração da economia no segundo semestre de 2020 e a chegada da ajuda europeia em 2021, 

pode ser fatal para muitas empresas se não existirem respostas adequadas.” 

Para a Ordem dos Advogados, a instalação de centros de arbitragem ou outros de natureza análoga, a 

formação de trabalhadores com funções de cariz administrativo e o recrutamento de profissionais com formação 

jurídica para resolução do litígio – assumam eles o nome de árbitro ou outro – não revela ser exequível para a 

resposta imediata, célere e qualificada que se pretende. E, rigorosamente, esta é uma questão fundamental para 

o êxito da proposta ínsita no documento de incremento dos meios de resolução alternativa de litígios.  

O mesmo documento alerta para que – a fls 133 –, “persiste um problema de recursos humanos, sendo 

comum encontrar, em simultâneo, em organismos da administração, pessoas a mais e pessoas a menos, no 

sentido em que há um desajuste entre a rapidez das mudanças sociais e dificuldade de adaptação da 

administração do Estado.”  

Nos Tribunais há, claramente, pessoas a menos como os números do Ministério da Justiça evidenciam: 

desde o início do século, o número de funcionários judiciais, tem vindo sempre a reduzir sendo por todos aceite 

que é necessário um reforço de efectivos na Justiça. Aliás, a Senhora Ministra da Justiça, na abertura deste ano 

judicial, assim o recordou. Porém, tal ainda não aconteceu. 

É certo que este é o tempo da mudança e do desafio, particularmente tecnológico e digital. Mas é 

também o tempo da eficiência e do conhecimento. Ora, estes objectivos só podem ser atingidos por 

profissionais preparados, qualificados para o desempenho das funções em cada área ou sector que tenham de 

intervir. Sucede que, a regra até aqui seguida tem sido no sentido de prescindir da intervenção de Advogado 

que represente as partes nos litígios, quando em sede de resolução pelos designados meios de resolução 

alternativa. É esta solução que achamos igualmente inoportuna e prejudicial para a comunidade, para as partes e 

para o desenvolvimento económico e social. Defendemos que é imprescindível a representação dos cidadãos 

por advogados. Dito de outro modo, o legislador deve consignar a obrigatoriedade de representação das partes 

por advogados em todos os órgãos de administração da Justiça, nos meios de resolução alternativa de litígio, nas 
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comissões de conciliação e arbitragem e quaisquer outros que venham a ser instalados. Uma representação 

qualificada robustece a Justiça, credibiliza-a, realiza-a. 

Aliás, a obrigatoriedade da representação das partes por Advogado deve ser entendida também na 

Jurisdição de Família e Menores, nos Julgados de Paz e em todas as instâncias desjudicializadas. A intervenção 

do Advogado garante, indubitavelmente, uma melhor defesa dos interesses dos cidadãos e permitirá muitas das 

vezes obter soluções de consenso, evitando o prosseguimento do conflito para fases contenciosas ou ainda mais 

contenciosas. 

O documento avança ainda com um propósito algo contraditório com o anterior:  

 “Estimular os operadores judiciais a utilizar os meios alternativos de resolução dos 

litígios tendo em conta que são mais rápidos e menos onerosos”. 

Os operadores judiciais são os Advogados e os Magistrados – Juízes e Procuradores. Ora, se os segundos 

não podem deixar de ser operadores judiciais, atento os Estatutos a que estão vinculados, os primeiros, os 

Advogados não têm sido, até aqui, operadores judiciários imprescindíveis aos meios de resolução alternativa de 

litígios, o que se revela um erro e um desacerto na prossecução de uma cidadania esclarecida, informada, 

actuante e, consequentemente, mais capaz de contribuir para o desenvolvimento económico e social do país.  

Julgamos que o conhecimento técnico-jurídico, a informação, o esclarecimento pode revelar-se decisivo 

para evitar o recurso a uma solução judicial ou aos meios de resolução alternativa de litígio. Por isso, 

entendemos que importa, antes, generalizar, através de protocolos tripartidos entre Ministério da Justiça, 

Autarquias Locais e Ordem dos Advogados a instalação de Gabinetes de Consulta Jurídica que, dirigidos 

exclusivamente ao esclarecimento jurídico, permitam, efetivamente, uma triagem natural das situações que 

serão encaminhadas para um Tribunal ou instância desjurisdicionalizada.   

Neste momento, e de acordo com o Ministério da Justiça, a 31 de Dezembro de 2019 existem 10 (dez) 

gabinetes de consulta jurídica, sendo que 5 (cinco) deles se situam no mesmo concelho. Porém, em Portugal 

existem 308 concelhos e cerca de 10.000.000 de habitantes e milhares de empresas, IPSS, Associações, etc, o 

que significa que há uma imensa oportunidade de instalar este instrumento de acesso à informação jurídica e, 
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seguramente, contributo activo para uma redução de pendências judiciais com a participação crucial dos 

Advogados para este desiderato. 

Deve ser reformulado o modelo procedimental da concessão de apoio judiciário, centralizado em 

Gabinetes de Apoio Judiciário, geridos pela Ordem dos Advogados, em parceria com o Estado, designadamente 

com o Instituto da Segurança Social para identificação da condição económica da pessoa singular ou coletiva, 

através de um mecanismo de aconselhamento jurídico obrigatório prévio à instauração de qualquer acção a 

coberto do regime de apoio judiciário. Ou seja, se for efectivado um recurso obrigatório à consulta jurídica 

para esclarecer a situação em concreta, muitos dos litígios judiciais poderão nunca ver a luz de um Tribunal.  

 A Ordem dos Advogados entende que o estímulo a uma advocacia preventiva pode contribuir, em larga 

escala, para a diminuição dos conflitos e possibilitar a diminuição das pendências nos Tribunais, já que 

possibilita o conhecimento sustentado dos direitos e obrigações dos cidadãos e empresas permitindo o 

crescimento económico e social, e promovendo a paz social. 

Nessa medida entendemos, desde logo, que deve ser consignado na lei a dedução à colecta de IRS das 

facturas emitidas por Advogados aos clientes particulares. O direito à informação jurídica é um direito 

constitucional e é um direito imprescindível para o exercício de uma cidadania livre e esclarecida. O cidadão 

consulta o Advogado, informa-se, porventura sana ab initio um litígio que não tem de acontecer e, todos, 

devolvem transparência a um regime fiscal solidário e eficaz. 

Igualmente, julgamos que é imperiosa a redução da taxa do IVA aplicável aos honorários devidos pelos 

serviços prestados pelos Advogados em diversos patrocínios, nomeadamente nos processos sobre o estado das 

pessoas, nas injunções e ações para cumprimento das obrigações pecuniárias, insolvências, ações laborais em 

todas as suas vertentes, as quais proliferarão, inevitavelmente, nos tribunais nos próximos anos de inevitável 

crise. 

E em crise estão já os serviços públicos, particularmente a Administração Tributária e os Registos com a 

nova metodologia de trabalho sob a forma de atendimento indiferenciado quanto à priorização de tempos para 

advogados ou cidadãos “comuns”. Esta prática constitui um grave obstáculo ao exercício profissional da nossa 

classe, mas constitui ainda maior obstáculo ao necessário desenvolvimento económico e social que o documento 
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enfaticamente refere. O Advogado dispõe já de um conjunto de competências que lhe permitem desenvolver 

vários actos notariais. Porém, para muitos deles necessita, por exemplo, de obter informações prediais ou 

comerciais ou liquidar impostos, não dispondo de canal virtual e em tempo real dedicado para o efeito. Essa sim 

uma matéria onde a simplificação desejada deve ser adoptada de imediato com o recurso às novas tecnologias. 

Urge incluir, nas várias medidas simplex já previstas implementar, uma que permita este trabalho articulado com 

os serviços devidos em benefício da resposta rápida que a economia precisa.  

 

Há muitos diagnósticos feitos sobre todos estes problemas e os caminhos a trilhar. O que é 

preciso é definir um caminho e agir com determinação pp 141 

 

A então Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, não teria, seguramente, dito melhor quando em 

2014 promoveu a execução da reforma da organização judiciária. Definiu o caminho e agiu com determinação, 

apesar das múltiplas denúncias que a Ordem dos Advogados levou a cabo para evitar erros – em alguns casos 

revertidos de imediato ou mais tarde – em prejuízo do Estado e da Justiça, dos cidadãos e das empresas. 

Com efeito, com a reforma da organização judiciária ocorrida em 2014, vulgarmente conhecida como 

implementação do novo “mapa judiciário”, foram retiradas competências a centenas de tribunais judiciais 

existentes em todo o território nacional. 

Na verdade, sob o pretexto de criação de uma justiça especializada, foram concentrados, em pouco mais 

de duas dezenas de tribunais, a esmagadora maioria dos processos judiciais existentes no país, com particular 

relevância para os processos de execução e os processos de insolvência. 

Ora, tal facto, levou a que, por um lado, a esmagadora maioria dos Tribunais portugueses vissem 

drasticamente reduzida a sua pendência processual, correndo o risco de poderem ser encerrados, e, por outro, 

os Tribunais onde foram concentradas as competências, nomeadamente os juízos de comércio e os juízos de 

execução, se encontrem totalmente afundados e sem capacidade de resposta. 

A isto acresce que, a concentração de competências em determinados Tribunais levou a um prejuízo 

substancial para grande parte da população e empresas dos concelhos que viram os seus tribunais 
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desqualificados, uma vez que hoje, para poderem aceder à justiça, além de terem de pagar taxas de justiça 

altíssimas, têm de percorrer largas dezenas de quilómetros, com os consequentes prejuízos daí decorrentes. 

Significou isto que para uma parte substancial dos municípios portugueses, a diminuição de 

competências dos seus tribunais acarretou elevados prejuízos sócio-económicos, nomeadamente, a fuga de 

investimentos nesses concelhos, a perda de empregos, a acentuação da desertificação nos concelhos mais 

deprimidos e o aumento das assimetrias existentes. 

Ora, revestindo a justiça uma importância fundamental, não só para assegurar a função coerciva do 

estado em todo o território nacional, mas também como importante motor que deveria ser da economia, da 

criação de riqueza, da anulação das assimetrias e da fixação de pessoas e empresas nos concelhos mais 

desertificados, urge proceder a alterações significativas na distribuição das competências dos tribunais. 

Na verdade, a retirada de competências à esmagadora maioria dos tribunais portugueses, levou a que 

grande parte desses tribunais estejam, hoje, sobredimensionados, sendo que, começa a estar na ordem do dia o 

possível encerramento de juízos locais de competência genérica e de competências cível e criminal. 

Porém, não sendo possível um aumento significativo do investimento no sector da justiça, é possível, 

com uma reafectação dos meios existentes e através da criação de parcerias com os diversos municípios, 

nomeadamente, através da cedência de infra-estruturas, proporcionar um acesso mais simples (e menos 

oneroso), dos cidadãos e das empresas à justiça e aos tribunais. 

E é possível também que com a optimização dos recursos e a ponderação dos critérios, como supra-

identificados, sejam atenuadas as assimetrias existentes no país, potenciando a fixação de pessoas e empresas nos 

concelhos mais desprotegidos, aumentando a celeridade processual. 

Particularmente, e muito ligado com a expressa preocupação em matéria de justiça económica e 

também fiscal, embora na vertente penal, impõe-se uma referência ao Tribunal Central de Instrução Criminal 

(doravante TCIC).  

 A sofisticação de alguns tipos de criminalidade, nomeadamente a relacionada com a criminalidade 

económica e financeira, obrigou a justiça e os tribunais a dotarem-se de meios mais especializados para a 

combater. 
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Foi com esse intuito que foi criado o TCIC, que visava ser um tribunal altamente competente e 

especializado no combate aos tipos de criminalidade mais complexos. 

Porém, o que se verifica é que o TCIC vem-se comportando mais como um “braço armado” do 

Ministério Público, do que propriamente como um verdadeiro tribunal de instrução criminal, capaz de 

fiscalizar as acções daquele organismo. 

Na verdade, o facto de no TCIC apenas existirem dois juízes com competência para a instrução, leva a 

que todos os processos mais mediáticos sejam, obrigatoriamente, tramitados por um deles. 

Ora, esta verdadeira restrição na aleatoriedade da distribuição dos processos, leva os juízes ao estatuto 

de super-estrelas, pondo em causa o recato e a tranquilidade que são absolutamente essenciais ao bom 

andamento dos processos. 

Por outro lado, tendo este tribunal competência para tramitar processos de qualquer parte do território 

nacional, é atribuído a estes juízes um poder absolutamente desmesurado (e pouco ou nada sindicável), tanto 

mais que a sua competência, na fase de inquérito, não decorre só de critérios objectivos, mas também de 

decisões mais ou menos arbitrárias do Ministério Público, mediante despacho prévio do Procurador Geral da 

República que, na fase de inquérito, pode recorrer a este tribunal para a prática dos actos jurisdicionais.  

Acresce que, em virtude do reduzidíssimo número de juízes, temos assistido ao espetáculo deplorável 

que são os constantes pedidos de recusa de juiz, quando um processo é distribuído a Magistrado que, 

efectivamente, sindique o comportamento do Ministério Público. Parece-nos que a extinção do TCIC é uma 

inevitabilidade e a redistribuição dos processos aos Senhores Juízes de Instrução territorialmente competentes.  

 

 

iii. Propostas da Ordem dos Advogados  

 

Perante o texto apreciado e a reflexão produzida, a Ordem dos Advogados propõe que: 

 

1. Se aperfeiçoem os modelos de gestão dos processos judiciais e em geral da Justiça com o envolvimento 

de todos os profissionais – Magistrados, Magistrados do Ministério Público, funcionários judiciais, 
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órgãos de polícia criminal e Advogados – visando a simplificação processual e a transformação digital, 

acompanhadas do inerente investimento na formação destes profissionais; 

 
2. Sejam colocados, de forma generalizada, assessores, licenciados em Direito e com experiência forense, 

na coadjuvação das Magistraturas, exceto na realização de diligências processuais, para mais célere 

diminuição da pendência judicial. 

 
3. Sejam colocados assessores, com conhecimento técnico, designadamente financeiro, nas jurisdições 

cíveis, uma vez que é expectável que o agravamento das condições financeiras das empresas e das 

famílias, o previsível crescimento do desemprego, gerem insuficiência patrimonial, mas também a 

necessidade de verificação e compatibilização de direitos, designadamente entre os direitos contratuais 

e, muitas vezes, a dignidade humana.  

 
4. Haja um claro investimento na área criminal para assegurar uma investigação mais eficaz, 

particularmente, nas matérias que suportem comportamentos de corrupção – nos vários tipos penais 

que pode contemplar – e cuja importância civilizacional é por todos reconhecida, como é reconhecida a 

necessidade de afastar este flagelo da economia doa país e assegurar um desenvolvimento económico e 

social coeso e harmonioso. 

 
5. Seja reforçado no imediato dos quadros dos Tribunais Administrativos e Fiscais, dotando-os com um 

maior número de Magistrados, com competências adquiridas na especialidade, Magistrados do 

Ministério Público e funcionários judiciais.  

 
6. Seja revisto o regime das custas processuais, simplificando-se e reduzindo o número de rubricas que 

classificam os atos processuais, para efeitos de liquidação de taxa de justiça.  

 

7. Sejam reduzidos os montantes exigidos para a prática de atos processuais e ainda a não taxação de alguns 

incidentes processuais ou taxas de justiça que agora são devidas nos processos apensos. Só um sistema de 

justiça economicamente justo para quem a ele precisa e pretende aceder pode fomentar a economia e 
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resolução dos problemas dos cidadãos e das empresas, cumprindo-se assim o direito constitucional de 

que todos podem aceder ao direito e aos tribunais para defesa dos seus interesses. 

 
8. Seja incentivada a redução das custas processuais, sempre que as partes cheguem a um acordo nas 

diferentes fases processuais do processo, em todos os processos, restituindo o Estado às mesmas o valor 

correspondente, se já tiver sido pago na totalidade.  

 

9. Seja obrigatória a representação das partes por Advogados em todos os órgãos de administração da 

Justiça, nos meios de resolução alternativa de litígio, nas comissões de conciliação e arbitragem e em 

quaisquer outros que venham a ser instalados. Este é o tempo da mudança e do desafio, particularmente 

tecnológico e digital. Mas é também o tempo da eficiência e do conhecimento diferenciado e 

qualificado. Por isso, é inoportuno e prejudicial para a comunidade, para as partes e para o 

desenvolvimento económico e social, excluir o Advogado dos meios de resolução alternativa de litígios.  

 

10. A obrigatoriedade da representação das partes por Advogado seja consignada também na Jurisdição de 

Família e Menores, nos Julgados de Paz e em todas as instâncias desjudicializadas, para assegurar a 

constitucional garantia de acesso à informação jurídica e ao patrocínio forense, mas também pela sua 

valia na obtenção do consenso, do apaziguamento e, consequentemente, na diminuição do conflito.  

 

11. Se proceda à generalizada instalação de Gabinetes de Consulta Jurídica, através de protocolos tripartidos 

entre Ministério da Justiça, Autarquias Locais (ANMP e ANAFRE) e Ordem dos Advogados, os quais, 

dirigidos exclusivamente ao esclarecimento jurídico, permitam, efetivamente, uma triagem natural das 

situações que serão encaminhadas para um Tribunal ou instância desjurisdicionalizada. O conhecimento 

técnico-jurídico, a informação, o esclarecimento pode revelar-se decisivo para evitar o recurso a uma 

solução judicial ou aos meios de resolução alternativa de litígio. 

 
12. Seja reformulado o modelo procedimental da concessão de apoio judiciário, centralizado em Gabinetes 

de Apoio Judiciário, geridos pela Ordem dos Advogados, em parceria com o Estado, designadamente 
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com o Instituto da Segurança Social para identificação da condição económica da pessoa singular ou 

coletiva, através de um mecanismo de aconselhamento jurídico obrigatório prévio à instauração de 

qualquer acção a coberto do regime de apoio judiciário. Ou seja, se for efectivado um recurso 

obrigatório à consulta jurídica prévia para esclarecer a situação em concreta, muitos dos litígios judiciais 

poderão nunca ver a luz de um Tribunal.  

 
13. Seja consignado na lei a dedução à colecta de IRS das facturas emitidas por Advogados aos clientes 

particulares. O direito à informação jurídica é um direito constitucional e é um direito imprescindível 

para o exercício de uma cidadania livre e esclarecida. O cidadão consulta o Advogado, informa-se, 

porventura sana ab initio um litígio que não tem de acontecer e, todos devolvem transparência a um 

regime fiscal solidário e eficaz. 

 
14. Seja reduzida a taxa do IVA aplicável aos honorários devidos pelos serviços prestados pelos Advogados 

em diversos patrocínios, nomeadamente nos processos sobre o estado das pessoas, nas injunções e ações 

para cumprimento das obrigações pecuniárias, insolvências, ações laborais em todas as suas vertentes, 

matérias que crescerão, inevitavelmente, nos Tribunais nos próximos anos de crise.  

15. Nas várias medidas simplex já previstas implementar, seja incluída uma que permita estabelecer um canal 

virtual, em tempo real e dedicado exclusivamente aos Advogados para articulação com a Autoridade 

Tributária e Instituto de Registos e Notariado, a fim de poderem ser desenvolvidas, com a celeridade 

devida, todas as competências que os Advogados detém em matéria de “actos notariais”. 

 
16. Nos tribunais onde existam mais do que um juízo local de competência genérica, ou juízos locais de 

competência cível e criminal, os mesmos sejam reavaliados em termos de pendências processuais, 

podendo, caso não se justifique a sua manutenção, ser substituídos por juízos de competência 

especializada, nomeadamente, de execuções, comércio ou família e menores. 
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17. Nas situações em que os juízos de competência especializada não tenham condições para tramitar os 

processos de forma célere, deverão esses processos, após avaliação efectuada pelos órgãos de gestão das 

comarcas, ouvidos os respectivos conselhos consultivos, ser transferidos para os juízos locais.  

 
18. Os processos de execução de sentença deverão ser retirados dos juízos de execução, passando a correr 

por apenso aos processos onde as sentenças foram proferidas. 

 
19. Nos casos em que não seja possível a criação de juízos de competência especializada, todas as diligências 

processuais que envolvam cidadãos ou empresas, nomeadamente os julgamentos, devem ser realizadas 

nos tribunais dos concelhos onde os processos, atendendo ao critério da competência territorial, 

deveriam correr. 

 
20.  O Tribunal Central de Instrução Criminal seja extinto passando a sua competência a ser exercida pelos 

Tribunais de Instrução Criminal, de acordo com as regras de competência territorial. 

 

Lisboa, 18 de Agosto de 2020 

 

Em nome do Conselho Geral da Ordem dos Advogados 

O Bastonário 

 

 

 
 

Professor Doutor Luís Menezes Leitão 

 


