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Entradas e saídas de estabelecimentos prisionais 

 

PARECER N.º E-40/02. 

Aprovado em 30.01.2004 

I - Os Exmºs. Senhores Drs. Castanheira Neves e Orlando Maçarico, advogados em Coimbra 

e respectivamente Presidente e Vogal do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, solicitaram 

à Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, em nome próprio, esclarecimentos sobre o regime de 

entradas e saídas de visitas nas prisões nacionais. 

Porquanto, 

II – Questionavam os Ilustres causídicos o seguinte: 

a) Se existia norma regulamentar ou circular interna que determinasse a sujeição de pessoas 

visitantes aos Estabelecimentos Prisionais a meios de detecção de objectos metálicos, bem como, à 

revista de volumes e pastas; 

b) Se tal disposição era extensiva aos Senhores Advogados no exercício das suas funções; 

c) Se os Senhores Advogados gozavam de um regime de excepção, com ressalva de 

“circunstâncias excepcionais” ou “fundadas suspeitas”; 

d) Se havia norma regulamentar ou circular interna que obrigue os Senhores Advogados a 

deixar na Portaria dos Estabelecimentos Prisionais a sua cédula profissional; 

e) Na hipótese da existência de norma ou circular que regulamentasse as situações 

anteriormente descritas, se a mesma era compatível com as imunidades e dignidade conferida pela 

Constituição da República Portuguesa (CRP) ao exercício do patrocínio forense, cfr. artº. 208º. da 

CRP; 
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f) Como deverá actuar o Senhor Advogado que se recuse sujeitar a tais actos. 

III - Em resposta ao pedido dos Senhores Advogados em questão, o Exmº. Senhor Dr. João 

Figueiredo, Ilustre Director – Geral dos Serviços Prisionais, na altura da missiva, esclareceu que a 

necessidade de segurança impunha o uso de meios de controle dos visitantes das prisões que 

podiam ir da mera utilização do detector de metais até à revista pessoal. Refere-se ainda o regime 

excepcional de que gozam os Senhores Advogados e os agentes diplomáticos, cfr. artº. 32º. nºs. 2 e 

3 do Decreto – Lei nº. 265/ 79 de 01 de Agosto, não afastando em caso algum a possibilidade do 

controle do detector de metais e admite a revista de volumes e pastas, com as limitações 

decorrentes do aludido nº. 3 do preceito legal mencionado. Por fim, em relação às cédulas 

profissionais salienta que apenas se exige a exibição da mesma. 

IV - O Exmº. Senhor Bastonário Dr. José Miguel Júdice, solicita parecer sobre a questão 

suscitada, para o que faculta cópia dos diversos elementos do assunto em análise. 

Parecer: 

1 - Analisando o material recebido, entendemos que a questão fundamental aqui suscitada, é 

a de saber se os Senhores Advogados no exercício do seu dever de patrocínio devem ser sujeitos às 

mesmas regras de revista impostas aos restantes visitantes dos Estabelecimentos Prisionais e se no 

momento da sua entrada a cédula profissional pode ficar retida. Neste âmbito, será necessário 

esclarecer, desde já, que a problemática suscitada pela questão se encontra ultrapassada após 

intervenção directa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados junto da Direcção 

– Geral dos Serviços Prisionais, que sob nova orientação dentro do Decreto – Lei nº. 265/ 79 de 01 

de Agosto acolheu e deu uma resposta satisfatória às preocupações manifestadas pelo Exmºs. 

Senhores Presidente e Vogal do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, Drs. Castanheira 

Neves e Orlando Maçarico. 

Assim, 

2 – Por despacho de 19 de Fevereiro de 2003 do Exmº. Senhor Director – Geral dos Serviços 

Prisionais, Dr. Luís Miranda Pereira foram definidas as seguintes regras de acesso dos Senhores 

Advogados aos Estabelecimentos Prisionais: 

2.1 - Em relação às cédulas profissionais proibiu-se algo que era um comportamento ilegal, 

não regulamentado, mas que consistia numa prática corrente dos guardas prisionais de reterem os 

referidos documentos durante o período da visita. Desta forma, as cédulas profissionais devem 

exibidas e apenas retidas para serem tomados os dados necessários para a identificação e registo do 

seu portador, ficando ainda ressalvada qualquer outra solução, desde que assente na livre 

disposição do dono da cédula. 

2.2 – Quanto ao uso de detectores de metais, os Senhores Advogados devem sujeitar-se a 

esta medida de controle de segurança aplicada a todos os visitantes dos Estabelecimentos 

Prisionais. Para tanto, deverão passar por um pórtico ou sujeitos a detector manual. Em caso de 

detecção de algum metal, observando regras de correcção, deverá ser solicitado ao visado que 

verifique por si a origem do sinal até à sua identificação. 
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2.3 – Na revista de pastas, em virtude da ausência de máquinas de raio X , a verificação das 

mesmas ou de quaisquer outros volumes transportados pelos Senhores Advogados para o interior 

das cadeias só é permitida visualmente e em caso de dúvida, deverá o guarda prisional solicitar a 

cooperação do visado, evitando a atitude mexer no interior do objecto em causa. 

2.4 – Relativamente aos telemóveis determinou-se a proibição da sua retenção, habitual no 

passado, permitindo-se a utilização pelos Senhores Advogados durante a visita. Apenas se solicita e 

regista o número do aparelho móvel. 

2.5 – As revistas pessoais apenas são admissíveis nos casos previstos no Decreto – Lei nº. 

265/ 79 de 01 de Agosto. 

2.6 – No campo dos horários consagrou-se como procedimento corrente a possibilidade de 

visita dos Senhores Advogados aos seus representados fora dos períodos de tempo em vigor e dos 

dias úteis, não devendo tais pedidos serem recusados de uma forma sumária, com excepção de 

razão imperiosa de serviço que deve ser justificada em termos regulamentares. 

2.7 – Após a conferência com o seu Advogado, como após qualquer visita, deverá o recluso 

ser revistado a fim de ser detectada a presença de quaisquer objectos cuja posse não seja permitida 

por lei ou regulamento, com excepção de escritos e documentos referidos no nº. 2 do artº. 37º. do 

Decreto – Lei nº. 265/ 79 de 01 de Agosto. 

3 - Em conclusão: 

a) A Direcção – Geral dos Serviços Prisionais pôs termo a uma prática ilegal de controle das 

entradas dos Senhores Advogados nos Estabelecimentos Prisionais nacionais através de Despacho 

de 19 de Fevereiro de 2003. 

b) Mediante a entrada em vigor da mencionada disposição, enquadrada no âmbito do 

Decreto – Lei nº. 265/ 79 de 01 de Agosto, procedeu-se à uniformização de procedimentos de 

fiscalização em respeito da perspectiva de dignidade inerente ao exercício da profissão forense. 

c) Concorda-se com a necessidade da existência de regras de segurança aplicadas a todas as 

pessoas exteriores à população reclusa, em virtude, do grave risco da introdução de elementos 

perturbadores do normal funcionamento do sistema prisional e da protecção de pessoas e bens à 

guarda da autoridade do Estado. 

d) A correcta aplicação do despacho em vigor protege os legítimos interesses dos Senhores 

Advogados visitantes dos Estabelecimentos Prisionais. 

Lisboa, 22 de Janeiro de 2004 

Pedro Tenreiro Biscaia 

Secretário Executivo da CDHOA 

Extraído de www.oa.pt 

 



CGOA Seleção de Pareceres de 2004 : 5 
 

 

Estágio de Advocacia por Assistente Universitário 

 

PARECER E-27/03, DO CONSELHO GERAL DA OA, 29.12.2003 

 

I. Considerações 

A dispensa do estágio está prevista e consta inclusive como título do art.º 171 do EOA - 

Estatuto da Ordem dos Advogados (Dec.-Lei n.º 84/84 de 16 de Março) que preceitua: 

“São dispensados do estágio os professores e antigos professores das faculdades de Direito e 

os doutores em Direito”. 

Esta norma encontra-se regulamentada, falando-se aí em “Doutores em Direito”, no art.º 3 do 

Regulamento n.º 29/2002 publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 139, de 19 de Junho de 

2002 (Regulamento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários). 

II. Introdução 

No presente caso o requerente vem solicitar ao Conselho Geral a sua inscrição como 

Advogado com dispensa da realização de estágio, invocando para o efeito ser licenciado em Direito 

pela Faculdade de Direito da Universidade Independente e Pós-Graduado em Direito da 

Comunicação pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra com média final de 14 e 13 

valores respectivamente. 

Mais refere que desde o ano lectivo de 2000 que lecciona na Universidade Independente, 

primeiro como Monitor da cadeira de Introdução ao Estudo do Direito aos Cursos de Economia e 

Gestão e, posteriormente, a partir de 2001, como Assistente das Cadeiras de Introdução ao Estudo 

do Direito ao 1.º ano, de Direito Comercial ao 4.º ano e de Direito das Sociedades ao 5.º ano. 

III. O caso em apreço 

Em primeiro lugar compete-nos desde já referir que o pedido de inscrição nos termos do n.º 

1 do art.º 3 do respectivo Regulamento deve ser feito ao Conselho Distrital, que se for o caso fará a 

inscrição preparatória, seguindo o processo para o Conselho Geral para a eventual inscrição 

definitiva – art.º 4 do Regulamento. 

No entanto, e apesar do pedido ter sido feito ao Conselho Geral directamente pelo próprio 

interessado, nada impede que aquele em forma de parecer dê o seu entendimento sobre a questão, 

até para esclarecimento de situações futuras. 

O que está em causa e há que decidir é se o requerente, para efeitos do art.º 171 do EOA, 

deve ou não ser considerado um professor da faculdade de Direito. 

Um Monitor apenas coadjuva o pessoal docente, mas a categoria de Assistente que o 

requerente invoca a partir de 2001 já consta do pessoal docente do Estatuto da Carreira Docente 

Universitária (Professor Catedrático, Professor Associado, Professor Auxiliar, Assistente e 

Assistente Estagiário). 
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Faz, assim, o requerente parte do pessoal docente, mas é nosso entendimento que não é um 

professor da faculdade de Direito tal como se prevê no art.º 171 do EOA. 

Isto porque, o requerente não tem a categoria nem o título académico de Professor, mas sim 

o de Assistente. 

Acresce que, as cinco categorias acima previstas para o pessoal docente remontam ao 

Estatuto da Carreira Docente Universitária, Decreto – Lei n.º 448/79 de 13 de Novembro, que é 

anterior ao EOA, que só entrou em vigor em 1984. 

Ora, sendo posterior o EOA, entendemos que se o mesmo quisesse abranger os Assistentes 

os teria referido expressamente, ou, então, teria utilizado a expressão “pessoal docente”. 

Aliás, como acima já se referiu, mesmo que o requerente tivesse a categoria de Professor na 

carreira docente, haveria depois que verificar se também tinha o respectivo título académico 

(Professor), essencial para o preenchimento da previsão do art.º 171 do EOA, atento o carácter 

excepcional desta norma. 

Por último, também não podemos deixar de anotar, para um correcto entendimento do 

preceito em questão, que a norma tem perto de vinte anos, altura em eram ainda poucas as 

faculdades de Direito (pensamos que apenas ou pouco mais que as estatais de Coimbra e Lisboa e 

as da Universidade Católica em Lisboa e no Porto). 

IV. Conclusão 

A dispensa de estágio prevista no art.º 171 do EOA para os professores das Faculdades de 

Direito e os doutores em Direito, não abrange a categoria de Assistente. 

Porto, 29 de Dezembro de 2003 

O Relator 

Miguel Cerqueira Gomes 
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Utilização de selo branco por advogados 

 

PARECER N.º E-35/2003 

I 

I.1.- A Exma. Sra. Conservadora da Conservatória do Registo de Automóveis do Porto 

solicita informação sobre “se os senhores advogados podem utilizar selo branco nos 

reconhecimentos de assinaturas bem como nas certificações de fotocópias”. Este pedido de 

informação estriba-se no entendimento aí plasmado por aquela Sra. Conservadora de que “o uso do 

selo branco é exclusivo do Estado ou entidades equiparadas”. 

I.2.- Instruindo aquele seu pedido de informação juntou a Sra. Conservadora duas fotocópias: 

uma certificação de fotocópia e um reconhecimento de assinatura feitas por uma Sra. Advogada, ao 

que se crê com a aposição de um selo branco (que as fotocópias juntas não permitem confirmar). 

II 

II.1.- O selo sempre foi entendido como uma marca identificativa ou um sinal distintivo. 

Originariamente esse sinal esteve associado a funções de autoridade e à identificação e 

reconhecimento de quem as exercia. Por via dessa associação o selo passou a constituir uma divisa 

pública (p. ex., selo real ou selo imperial), atestando a origem, a autenticidade e a força impositiva 

dos documentos que chancelava. A estampagem do selo nos documentos era, como é sabido, feita 

por uma peça geralmente metálica onde aquele (composto por caracteres e/ou desenhos) se 

encontrava gravado, peça habitualmente designada por ferro, sinete, chancela ou cunho. 

II.2.- Todavia – e já nos séculos mais recentes --, o selo, como sinal identificador e 

distintivo, passou a ser utilizado por particulares, mormente no âmbito das relações e transacções 

comerciais em crescente e acelerado desenvolvimento. Pense-se, v. g., no cunho de selagem 

utilizado para cera, lacre derretido ou obreia, utilizado para a confidencialidade das cartas 

comerciais; ou nos carimbos de tinta que selavam contratos daquela natureza; ou ainda nos 

contrastes inicialmente utilizados por artistas nas cunhagens das suas obras em metais preciosos ou 

jóias. 

O selo passou a ser não só um sinal distintivo dos poderes públicos, mas, também, um meio 

de identificação de particulares, principalmente no giro mercantil. 

III 

III.1.- O denominado selo-branco não passa de uma mera técnica de aposição do selo em 

documentos. Tal como o sinete, o cunho, o ferro, a chancela ou o carimbo, o selo-branco é apenas 

mais um meio de estampagem do selo em documento, concretizando-se pela introdução de 

demarcação deformadora, através de caracteres e/ou desenhos, no próprio papel onde é aposto. 

III.2.- Ora, como é bom de ver, não será o meio utilizado para aposição do selo que pode 

conferir a este a sua característica de público ou de privado. O selo deverá ser entendido como 

público se os seus caracteres e/ou desenhos identificarem ou forem exclusivos de uma entidade 
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pública; será privado, se esses caracteres se destinarem a identificar um particular ou uma entidade 

privada. 

Porém, qualquer uma daquelas poderá, para aposição dos seus respectivos selos ou sinais 

identificativos, utilizar os vários meios que possibilitam tal aposição. 

III.3.- Do que já ficou dito pode-se afirmar, sem necessidade de mais considerações, 

afigurar-se que o selo-branco, como um dos meios de aposição do selo, não será exclusivo do 

Estado ou de entidades públicas equiparadas. A não ser, evidentemente, que essa exclusividade se 

encontre determinada por lei. 

III. 4.- Contudo, a pesquisa legislativa que, sobre o assunto, nos foi possível efectuar não 

permitiu obter o conhecimento da existência de qualquer diploma legal publicado que 

expressamente consagre a exclusividade de utilização do selo-branco ao Estado ou entidade 

equiparada. 

Por isso, à míngua desse conhecimento e com as razões supra aduzidas, é- -nos lícito opinar 

que o Estado não detém a exclusividade de utilização do selo-branco, como um dos meios possíveis 

de aposição de selo, reconhecendo-se embora ter o Estado um sinal distintivo exclusivo e privativo 

que constituirá o seu selo. 

IV 

IV.1.- O selo, como sinal identificativo e distintivo que inquestionavelmente é, deve 

subordinar-se também aos princípios da verdade e da novidade que matizam as marcas distintivas. 

Seria estulto da nossa parte atrevermo-nos explicar à Exma. Sra. Conservadora impetrante o 

significado, conteúdo e alcance daqueles aludidos princípios. Como diz o Povo, “ao padre não se 

ensina a missa”!... Permitimo-nos apenas chamar à colação aqueles princípios para acentuar que o 

selo deverá identificar com precisão aquele que o usa e o apõe, sendo distinto dos restantes. 

IV.2.- Com efeito, unicamente pelo recurso àqueles princípios se poderá considerar 

ilegítima, por exemplo, a utilização, por advogado, de um selo (por meio de sinete, cunho ou selo-

branco) que contenha o brasão e o escudo identificativos da República Portuguesa e privativos dos 

seus orgãos públicos, ou a referência a um qualquer Cartório Notarial... 

De ilegitimidade não se tratará, certamente, se esse mesmo advogado utilizar um selo (por 

meio de sinete, cunho ou selo-branco) que o identifique pelo seu nome e domicílio profissionais, 

número de cédula, ou quaisquer outras notações estatutariamente permitidas. 

IV.3.- De resto, é este o sentido que se extrai do douto Parecer E–5/03 aprovado pelo 

Conselho Geral da Ordem dos Advogados em 14 de Fevereiro de 2003, que reconhece a 

possibilidade de utilização de selo-branco por advogado, como meio de aposição em documentos 

do respectivo selo onde conste o seu nome profissional e número de cédula, sem a inclusão do 

logotipo ou símbolo privativo da Ordem dos Advogados (ou, adiantamos nós, para o caso vertente, 

sem o brasão e o escudo da República Portuguesa) por forma a evitar a confusão (e assim 

preservar, acrescentamos nós, os referidos princípios da verdade e da novidade dos sinais 

distintivos). 
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IV.4.- Do Decreto-Lei nº 28/2000 de 13 de Março é possível colher idêntica filosofia e 

respaldo para o entendimento que perfilhamos. 

Introduzindo mecanismos de simplificação de actos através de formas alternativas de 

atribuição de valor probatório a documentos, veio aquele diploma legal reconhecer aos advogados 

(e a outras entidades aí referidas) a possibilidade de certificação de fotocópias com os documentos 

originais apresentados, impondo o nº 4 do seu art. 1º a aposição ou inscrição “...no documento 

fotocopiado da declaração de conformidade com o original, o local e a data da realização do acto, o 

nome e assinatura do autor da certificação, bem como o carimbo profissional ou qualquer outra 

marca identificativa da entidade que procede à certificação.” (com destaque e sublinhado nossos). 

Este referido Decreto-Lei contemplará – ou, pelo menos, não excluirá expressamente – a 

possibilidade dos advogados, certificando fotocópias, nestas aporem a sua marca identificativa 

(selo, p. ex.) por meio de selo-branco. 

Ora, desde que o selo aposto identifique perfeitamente o autor da certificação, nada parece 

impedir a utilização, pelo advogado (ou por qualquer outra entidade certificadora), do selo-branco 

para aposição daquele selo. 

IV.5.- O entendimento supra plasmado não colide, de resto, com a prática social e comercial 

hodierna, posto ser público que, de há muito, instituições bancárias privadas e sociedades 

comerciais vêm utilizando na sua documentação (comprovativo de depósitos a prazo e títulos de 

acções de sociedades anónimas, p. ex.) selos próprios, apostos por meio do denominado selo-

branco. 

Por isso, não faria qualquer sentido, nos tempos actuais, negar aos advogados a utilização 

desse meio para aposição do seu sinal identificativo. 

EM CONCLUSÃO: 

Afigura-se-nos, s.m.o., poderem os advogados utilizar selo-branco como meio de aposição 

de sinal identificativo e distintivo do advogado em documentos, desde que tal selo permita a 

correcta identificação e distinção profissional deste e não contenha símbolos ou insígnias 

identificadoras e privativas de outras entidades públicas ou privadas com que se possa confundir. 

Esta deverá ser a informação a prestar à Sra. Conservadora da Conservatória do Registo de 

Automóveis do Porto, se o presente Parecer colher a aprovação do Conselho Geral. 

Olhão, 29 de Janeiro de 2004 

António Cabrita 

Aprovado na Sessão do Conselho Geral de 20 de Fevereiro de 2004 

Extraído de www.oa.pt 
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Publicidade das penas aplicadas pela OA 

 

Pelo Sr. Bastonário foi solicitado parecer sobre se, embora o acórdão não obrigue à 

publicidade da pena aplicada, esta poderá ser objecto de publicidade no Boletim ou no site da 

Ordem. 

O art. 107 do EOA de 1984 dispunha: 

“1. As penas de suspensão têm sempre publicidade. 

2. As restantes penas não são tornadas públicas, excepto quando o contrário for determinado 

pelas decisões que as apliquem. 

3. A publicidade das penas é feita por meio de edital, com referência aos preceitos 

infringidos, afixado nas instalações do conselho distrital e publicado no Boletim Informativo da 

Ordem e num dos jornais diários do distrito onde o advogado arguido tiver domicílio profissional e, 

no caso de suspensão ou expulsão, comunicado a todos os tribunais.” 

Alfredo Gaspar anotou esta disposição da seguinte forma: 

“1. Como explica LEGA, a finalidade preventiva da acção disciplinar da Ordem dos 

Advogados é “ajudada pela publicação e ampla difusão das decisões tomadas em matéria 

disciplinar” (ob. cit., 66) – do que resulta que a publicidade deve ser a regra e não a excepção. 

2. Fora das situações em que é obrigatória a publicidade da sanção aplicada – o que sucede 

nas penas de suspensão e de expulsão -, já decidiu a Ordem que “o Advogado que, por sistema, 

injuria os Colegas com quem pleiteia, comete infracção disciplinar e merece ser censurado com 

publicidade” (acórdão do Conselho Superior de 11/4/47, R.O.A., 7º, 408).” 

Na versão actual do Estatuto, a matéria está regulada no art. 111º que dispõe que 

“1. É dada publicidade às penas de expulsão e de suspensão efectiva e às restantes quando 

for determinado na deliberação que as aplique. 

2. A publicidade é feita por meio de edital afixado nas instalações do conselho distrital e 

publicado no Boletim Informativo da Ordem e num dos jornais diários de âmbito nacional e dele 

constam as normas violadas e a pena aplicada. 

3. O edital referido no número anterior é enviado a todos os tribunais e publicado num jornal 

diário de âmbito nacional durante três dias seguidos quando a pena aplicada for a expulsão ou a 

suspensão efectiva.” 

António Arnaut, em anotação a esta disposição legal, apenas refere: “Corresponde, com 

ligeiras alterações, ao anterior art. 107º. A publicação do edital é agora feita num diário nacional 

em três dias seguidos, e não num dos jornais diários do distrito numa única publicação.” 

Com relevância para uma tomada de posição sobre esta matéria, dispõe o artº 82º do nosso 

Regulamento Disciplinar: 
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“1. Compete ao secretário do conselho que tiver exercido a acção disciplinar promover, no 

prazo de 30 dias após a formação de caso resolvido, a publicação das penas disciplinares aplicadas 

nos termos previstos no artº 111º do Estatuto, e ainda, ouvido o relator e de acordo com a sua 

orientação, a publicação por extracto das mesmas no Diário da República e a sua comunicação a 

autoridades oficiais ou a outras entidades. 

2. O conselho que tiver exercido a acção disciplinar mandará publicar, por inteiro ou por 

extracto, na Revista da Ordem dos Advogados, ou noutra publicação periódica da Ordem, todas as 

decisões que aplicarem penas disciplinares, uma vez que tenham formado caso resolvido”. 

Da Jurisprudência dos órgãos da nossa Ordem ressaltam algumas decisões que entendemos 

deverem ser consideradas: 

a) Parecer de Alfredo Castanheira Neves no processo E-1070, de 12/03/1996: 

“Já se entendeu que a publicidade a dar às penas haja de ser vista, ela própria, como uma 

censura merecida pelo Advogado penalizado (cfr. o Ac. Do Conselho Superior, de 11 de Abril de 

1947, publicado no R.O.A., 7º, 408). Ora, a assim ser, entende-se não se justificar que a 

comunicação se faça a outras entidades para além dos tribunais – a censura fica feita com a 

publicidade stricto sensu (no edital afixado nas instalações do Conselho Distrital, publicado no 

Boletim Informativo da Ordem e num dos jornais diários do distrito do domicilio profissional do 

Advogado). 

“Contudo, entendo que não é essa a finalidade (ou, pelo menos, a finalidade primeira) da 

exigência de publicidade e de comunicação; a meu ver, a finalidade primacialmente pretendida 

alcançar é a de prevenção, a de garantir a boa execução da decisão. Publica-se e comunica-se a 

sanção para que não possa o sancionado beneficiar do eventual desconhecimento da mesma por 

parte de terceiros, assim continuando a exercer a actividade profissional de que está suspenso. A 

corroborar este entendimento, salvo melhor opinião, está o facto de só em relação à pena de 

suspensão (a única que implica o não exercício da advocacia), se verificar a exigência de 

publicidade (cfr. o nº 1 do referido art. 107º).” 

b) Parecer de Germano Marques da Silva, de 23/04/1999, in Boletim da Ordem dos 

Advogados nº 3/99, pág. 41  

“Nos termos do artº 107, as penas de suspensão têm sempre publicidade e só podem 

executar-se a partir da publicação do edital a que se refere o nº 3 do mesmo artigo, nos termos do 

disposto no artº 145. Não é assim relativamente às demais penas. Nestas a publicidade é 

excepcional e são uma componente não necessária da própria decisão. Neste caso a publicidade é já 

execução da própria pena e pode ser anterior, contemporânea ou posterior ao cumprimento de 

outras componentes da pena complexa aplicada.” 

c) Parecer de 11/04/1947, publicado na Revista da Ordem dos Advogados, Ano 7, nºs 1 e 2 

(1947) pág. 408 cujo sumário é o seguinte:  

“Sumário: - O Advogado que, por sistema, injuria os colegas contra quem pleiteia, comete 

infracção disciplinar e merece ser censurado com publicidade.” 
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Os elementos carreados supra para a discussão do problema mostram um entendimento 

maioritário de que a publicidade das outras penas (multa, censura e advertência) é excepcional. 

Em sentido contrário a 1ª anotação de Alfredo Gaspar ao artº 107 e o nº 2 do artº 82 do novo 

Regulamento Disciplinar, que obriga o conselho que tiver exercido a acção disciplinar a mandar 

publicar, por inteiro ou por extracto, na Revista da Ordem dos Advogados ou noutra publicação 

periódica da Ordem, todas as decisões que aplicarem penas disciplinares, uma vez que tenham 

formado caso resolvido. 

Já o anterior Regulamento Disciplinar aprovado em sessão do Conselho Geral de 15/07/88 , 

dispunha que a publicidade das penas é feita do modo definido no E.O.A. (artº 82º). 

Julga-se que se trata de conceitos diferentes de publicidade. É que a publicação a que se 

refere o Regulamento Disciplinar é num órgão interno da Ordem, com efeitos internos de 

prevenção, no sentido de se comprovar o exercício do poder disciplinar da Ordem e evitar a 

propagação da ideia de que tal poder não é exercido, ideia essa que poderia levar alguns a agir com 

violação das regras deontológicas, e está na linha do defendido por Alfredo Gaspar. Não é 

propriamente publicidade, com efeitos externos, mas publicação com efeitos meramente internos 

de prevenção, e não necessita da sempre gravosa identificação das partes. 

Em contrapartida repare-se que a “ publicidade”, imposta pelo artº 111 do actual EOA, refere 

o edital, a publicação no Boletim Informativo da Ordem e num dos jornais diários de âmbito 

nacional durante 3 dias seguidos, o envio a todos os tribunais. (e, segundo o douto parecer de 

Alfredo Castanheira Neves, também aos serviços do Mº Pº, Registos e Notariado e Repartição de 

Finanças da área da Comarca em que o Advogado suspenso tenha o seu domicilio profissional e 

deve ainda ser publicado na II Série do Diário da Republica). 

Aqui estamos perante publicidade efectiva no seu real sentido, com efeitos externos e até de 

execução das penas (de suspensão e expulsão). 

Julgamos assim que a publicação na Revista da Ordem dos Advogados ou no Boletim da 

Ordem dos Advogados, e na área reservada do site da Ordem (por interpretação extensiva), não 

viola o artº 111 do EOA, antes constitui cumprimento do disposto no nº 2 do artº 82º do 

Regulamento Disciplinar desde que omitida a identificação das partes (queixoso e arguido) e do 

processo. 

Lisboa, 05.02.2004. 

O Relator 

Álvaro Correia Pina 
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