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Deontologia Profissional
1 - conceito

� Todos os cidadãos devem ser capazes de reconhecer princípios de
conduta essenciais à vida em comunidade. De outra forma, seria
impossível a vida em sociedade.

� A Deontologia Profissional, é o conjunto codificado das obrigações
impostas aos profissionais de uma determinada área, no exercício
de sua profissão.

� São normas estabelecidas pelos próprios profissionais, tendo em
vista não exactamente a qualidade moral mas a correcção de suas
intenções e acções, em relação a direitos, deveres ou princípios, nas
relações entre a profissão e a sociedade.
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Deontologia Profissional

� A profissão tem como finalidade o bem comum e o interesse
público, e tem uma dimensão social, de serviço à comunidade,
que se antecipa à dimensão individual (na forma de benefício
particular que se retira dela).particular que se retira dela).

� Todas as profissões implicam uma ética, uma vez que se
relacionam ou se dirigem sempre aos seres humanos.

� A ética de cada uma das profissões depende dos deveres ou a
«deontologia» que cada profissional aplique aos casos
concretos que se podem apresentar no âmbito social e pessoal.
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Deontologia Profissional
� A deontologia é o estudo ou ciência do que é devido (do grego to

déon, que significa o necessário, o conveniente, o devido, o
obrigatório; e logos ciência).

� A deontologia é um conjunto de comportamentos exigíveis aos
profissionais, muitas vezes não codificados em regulamentaçãoprofissionais, muitas vezes não codificados em regulamentação
jurídica.

� Assim, a deontologia é uma ética profissional das obrigações
práticas, baseada na livre acção da pessoa e no seu carácter moral.

� A observância dos princípios deontológicos significa dirigir-se pelo 
caminho da perfeição pessoal, profissional e colectiva.
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2 – deveres gerais/específicos de conduta do advogado

� Os profissionais liberais, para exercerem a sua actividade, têm que
cumprir certas regras éticas e deontológicas, como as que decorrem
dos deveres gerais de conduta. A honestidade, moralidade,
competência e probidade são alguns desses deveres.competência e probidade são alguns desses deveres.

� Para além destas regras de conduta geral, idênticas em muitas
profissões, os advogados devem cumprir regras que decorrem
especificamente da sua actividade, que são os deveres
fundamentais impostos pelas respectivas Ordens Profissionais.

� Princípios como a urbanidade, o segredo profissional, a lealdade
processual, a consciência moral assumem características únicas no
exercício da advocacia.
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Deontologia Profissional
� Estes princípios são o suporte da imprescindível confiança que o

Advogado deve inspirar no seu cliente onde, aliás, assenta a livre
escolha do profissional do foro e sem o que se perderia a nobreza
da profissão.

� A Sociedade já não se contenta apenas com profissionais� A Sociedade já não se contenta apenas com profissionais
conhecedores da lei, exige agentes que saibam manipular a lei com
ética. E agir com ética é agir preocupado com as pessoas. Os
juristas, devem ser profissionais aptos a conciliar o conhecimento
técnico das normas legais com uma actuação pautada nos valores
morais, visando ao mesmo tempo proteger o homem e construir o
cidadão.

S. Tomé , 27-28 Janeiro 2011                          OA STP  - III CONGRESSO



Deontologia Profissional

� «…no Advogado, a rectidão de consciência é mil vezes mais
importante do que o tesouro dos conhecimentos. Primeiro, ser bom;
depois, ser firme; por último ser prudente; A ilustração vem em
quarto lugar; a perícia no fim de tudo». Angel Ossorio Y Gallardo,quarto lugar; a perícia no fim de tudo». Angel Ossorio Y Gallardo,
na “Alma da Toga”

� Citando uma frase de autor medieval provavelmente do ano 1150:
“ética é aquilo que torna bom o que é feito e quem o faz”.
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Deontologia Profissional
� 3 – contornos e principais constrangimentos em STP
� O advogado tem uma profissão que deve ser encarada como uma

missão. Ele tem deveres perante o Cliente, a Comunidade e o
Estado de Direito, como dispõe o n.º 1, do artigo 54.º do estatuto da
OA:OA:

� “O advogado deve, no exercício da profissão e fora dela,
considerar-se um servidor da justiça e do direito e, como tal,
mostrar-se digno da honra e das responsabilidades que lhe
são inerentes”.

� Nos estatutos da Ordem dos Advogados, Lei 10/2006 estão
elencadas as disposições que visam regular e disciplinar o exercício
da respectiva actividade profissional.
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Deontologia Profissional
� Sucintamente destacam-se os seguintes artigos do Estatuto da

Ordem dos Advogados como sendo os mais relevantes em matéria
de concretização das responsabilidades dos advogados,

� Artigo 46.º “Quota Litis” e  divisão dos Honorários sua proibição

� Artigo 56.º Deveres do Advogado para com a Comunidade� Artigo 56.º Deveres do Advogado para com a Comunidade

� Artigo 57.º Deveres do Advogado para com a Ordem

� Artigo 59.º Do segredo Profissional

� Artigo 61.º Deveres do Advogado para com o Cliente

� Artigo 63.º Dever Geral de Urbanidade
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� O contrato de honorários é outro direito do cliente e representa
segurança não só para este como também para o seu patrono, com
a estipulação clara dos direitos e obrigações recíprocos. Não se
admitindo a cobrança a título de honorários de uma percentagemadmitindo a cobrança a título de honorários de uma percentagem
ou parte dos ganhos da causa, ou fazer depender o valor dos
serviços cobrados ao resultado da demanda ou negócio (quota
litis).

� Esta proibição assenta nas características únicas do trabalho
que se espera do advogado. Este deve realizar todas as
diligências e meios legítimos ao seu alcance para alcançar a
justa e verdadeira pretensão do cliente, não se pode prometer
resultados. que doutra forma poderia não estar
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Deontologia Profissional
� Existe uma preponderância na “função ético-social da

advocacia”, do Advogado exige-se “um comportamento moral e
irrepreensível tanto no exercício da profissão como fora dela”
chegando mesmo a adiantar que “o advogado serve a justiça e o
direito mais do que a lei, ao contrário do juiz que lhe devedireito mais do que a lei, ao contrário do juiz que lhe deve
estrita obediência”.

� O Advogado ao longo dos anos e dos séculos, por mérito próprio,
ganhou o estatuto de meio indispensável para se atingir o objectivo
de uma sociedade democrática e justa. Assim se justifica o dever,
do Advogado, protestar. Protestar contra as violações dos
direitos humanos e combater as arbitrariedades de que tiver
conhecimento no exercício da profissão.
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� 4 – defender o cliente vs deveres da comunidade
� O advogado é para muitos alguém que luta a todo o custo e por

todos os meios para fazer triunfar as pretensões do seu cliente,
tentando o mais possível iludir e escapar à mão pesada da justiça
e/ou levando a cabo os seus melhores esforços para responsabilizare/ou levando a cabo os seus melhores esforços para responsabilizar
a contraparte.

� Infelizmente na defesa dos interesses privados, o advogado esquece
que também serve o interesse público pois participa,
desempenhando uma função essencial, na realização da Justiça.

� No confronto de dois valores o mais elevado deve triunfar sendo
que se a Justiça é una, não existiram dois direitos exactamente
iguais
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Deontologia Profissional

� Entre nós, sempre se reclamou dos meios pelos quais muitos
causídicos ganhavam as causas: decisões viciadas com a conivência
de vários agentes responsáveis pelo processo; clientes que querem
ganhar não importa as consequências e o preço a pagar; advogadosganhar não importa as consequências e o preço a pagar; advogados
que a giza da falta de um regulamento e de uma ordem profissional
praticavam todo o tipo de manobras e irregularidades para levarem
de vencida a causa; juízes que ostensiva e deliberadamente
contrariavam os procedimentos, violavam as leis e não aplicavam o
Direito.

� Ao fim destes anos a bem da verdade, esperava-se mais e
melhor por parte da OA.
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� Existem mais denúncias, que no entanto não levam a lado algum,

existe mais oposição aos atropelos à legislação, mas que não
produzem consequências esperadas e assim vai coxeando a nossa
Justiça.

� Do confronto das posições defendidas nos artigos 61.º “Deveres� Do confronto das posições defendidas nos artigos 61.º “Deveres
dos Advogados para com o Cliente” e 56.º “Deveres para com a
Comunidade”, muitas vezes surgem divergência ou conflitos de
interesse.

� A subjectividade na interpretação dos artigos leva que
diferentes sujeitos tenham percepções divergentes quanto a
causa justa e equitativa [alínea f), artigo 61.º] por oposição ao
patrocínio de questões que considere injustas [alínea c), artigo
56.º].
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� Outra situação que exige uma sólida rigidez de princípios por parte
do advogado centra-se no estudo cuidadoso e com máximo zelo da
questão incumbida e utilizar, todos os recursos da sua experiência,
saber e actividade para ganhar a causa e com isto satisfazer ossaber e actividade para ganhar a causa e com isto satisfazer os
interesses do cliente [artigo 61.º alínea d)]. Neste exercício
intelectual, o advogado não deve passar por cima dos limites
consagrados nos seus deveres para com a comunidade [alínea b),
artigo 56.º], no que se reporta a impossibilidade de advogar contra
lei expressa, usar de meios ou expedientes ilegais, ou promover
diligências reconhecidamente dilatórias, inúteis ou prejudiciais
para a correcta aplicação da lei ou a descoberta da verdade, ainda
que com o propósito de seguir as aspirações do cliente.

� m
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� Conclusões
� Se por Deontologia entendemos o conjunto de deveres exigidos aos

profissionais, uma ética de obrigações para consigo próprio, com os
outros e com a comunidade, parece evidente que todas asoutros e com a comunidade, parece evidente que todas as
profissões implicam uma ética, pois todas se relacionam directa ou
indirectamente com os outros seres humanos

� Não se justificam para já mudanças nas normas ou regras
deontológicas existentes nos EOA de STP. O que se exige é coragem
e imparcialidade na abertura e conclusão dos inquéritos, relativos
aos casos de infracção as normas, levando a decisões públicas sobre
as conclusões.
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� Precisa-se urgentemente de credibilizar a classe afastando qualquer
responsabilidade dos advogados pelo actual estado de descrédito
em que está mergulhada a nossa Justiça.

� Não só os advogados devem protestar contra a violação dos� Não só os advogados devem protestar contra a violação dos
direitos humanos, é uma tarefa de todos os CIDADÃOS

� Dizer que O Advogado é um servidor da Justiça e do Direito, não é
uma afirmação Tautológica? Que advogado foi até à data
penalizado por não servir a Justiça? Os advogados sofrem sanções,
quando a infracção constitui também um ilícito civil ou um crime.
Bater num Juiz, constitui violação do art.º 63 (Dever geral da
urbanidade) do Estatuto da Ordem mas tipifica também o crime de
ofensa a integridade física.
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� Receber dinheiro do Cliente, e não lhe tratar os assuntos infringe o
art.º 61 (Deveres do Advogado para com o Cliente) mas é antes de
mais um crime de burla previsto e punível pelo Código Penal.
Restam-nos puros VALORES, cuja codificação solene nada lhesRestam-nos puros VALORES, cuja codificação solene nada lhes
acrescenta apenas os vulgariza, parecendo que os mesmos são
apanágio de certa classe profissional.

� Todos devemos por isso concorrer para a melhoria dos valores e
princípios morais vigentes na sociedade, aceitando como certo que
uns assumiram maiores responsabilidades do que outros, mas não
descurando ninguém da sua quota-parte.

� FAÇA A SUA PARTE
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� OBRIGADO a todos pela 
atenção dispensada….atenção dispensada….
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