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IV CONGRESSO NACIONAL DOS ADVOGADOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE  

LEMA 

ADVOCACIA E OS NOVOS DESAFIOS  

TEMA 

OS ADVOGADOS E A REFORMA DA JUSTIÇA 

 

I 

INTRODUÇÃO 

1- Foi-me proposto pela OASTP apresentar uma comunicação por 

ocasião do IV Congresso, sobre o tema, “OS ADVOGADOS E A 

REFORMA DA JUSTIÇA”. 

É, pois, com subida honra e grande prazer, e, júbilo, que aceitei o 

desafio proposto e aproveito aqui e agora, a oportunidade para agradecer 

ao Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, 

Dr. Gabriel Costa e todo o seu Corpo Directivo por esta sublime tarefa. 

 Trata-se, afinal de contas, de uma daquelas oportunidades únicas, “ 

tal como a flor de LOTUS que em cem anos aparece uma vez”. 

1.1- Há-de-convir dizer que, o tema que se vem de referir e que adiante 

desenvolveremos, é complexo e vasto, mal se compreenderia que 

fosse doutro modo, visto ser multidisciplinar e plurisectorial como 

haveremos de ver. 

De outra banda, iremos surpreender um tema actual e importante. 

 A sua actualidade e importâncias deriva do facto e do pressuposto 

de que, os advogados ocupam um papel central e nuclear na realização do 

direito que é a Justiça. Esta, por identidade de razão é constitutiva de um 

tema que faz parte hoje da agenda nacional “máxime” das vozes 

autorizadas através de pronunciamentos públicos e não só, parece assim, 

dever entender-se- à toda a luz que esta actualidade é um dado. 
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 Acresce que, e, aí estaremos a realçar a importância, quando 

ligamos o advogado à justiça e enquanto elo da cadeia do processo do 

sistema judicial tangemos a questão da estabilidade da Ordem Jurídica na 

sua estrutura e função em ordem ao desenvolvimento sustentado da 

mesma. 

 Quanto a nós, nada de mais conclusivo. Acresce ainda que, é nosso 

desiderato que tudo não fique nas acostumadas oratória, retórica e 

gramática, estas integrantes dos discursos proferidos a vários níveis que 

não têm correspondência na prática. É ociso dizer-se que um acto vale 

mais que mil palavras. Sabem-no os jornalistas. 

1.2- Porém, que supra se disse não vai tolher passo ao nosso desiderato 

e ao nosso desígnio, a nossa tarefa, que é a de tornar inteligível o 

tema ora em apresentação.    

Uma nota digna de realce é a de que, para a sua inteligibilidade, 

necessário se torna fazer um percurso na historiografia da nossa 

sociedade trazendo à liça, a historicidade e juridicidade do nosso tempo, 

sem descurar como é óbvio, a política geral da justiça no nosso País.  

Confesso-vos, caros participantes, que a presente comunicação não 

pretende esgotar o tema, muito menos transmitir a ideia de certezas e 

verdades absolutas longe de mim tal sobranceria e tão mesquinho 

pensamento. Pretendo sim, e tão somente, trazer “à ribalta” alguma 

informação para convosco partilhar e num quadro de troca de impressões 

e experiências cada um dos presentes, dar o seu contributo por forma a 

que no final utilizemos a mesma linguagem na luta pela promoção, defesa 

e protecção dos direitos e legítimos interesses dignos de protecção dos 

cidadãos e, neste particular, pelo acesso ao direito e à Justiça.  

Se conseguirmos, chegar a consenso teremos realizado esta missão. 

1.3- Contudo, a tarefa não se nos afigura fácil, na medida em que, nos é 

proposto abordar questões relevantes de interesse para a advocacia 

e para a sociedade e associá-las à Reforma da Justiça, o que nos 

levará a levantar a ponta do veú sobre a noção, natureza, fins, e o 

objecto no tema em apreço.  
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1.4- Posta que foi esta breve nota introdutória parece dever concluir-se 

que descortinamos o “íter” do nosso roteiro até o destino “qual 

fiozinho de água que à montante brota da rocha e engrossa, 

engrossa, atravessa planícies e vales, contorna montes e 

obstáculos e à jusante, vai desaguar no lago ou mar” tal o nosso 

percurso. 

Está-se bem de ver que, neste percurso não deveremos distanciar-nos do 

conteúdo constante destas questões a saber:   

a) O que é ser advogado e o seu munus?   

b) Qual o papel e o status do advogado? 

c) Quando, como e onde exerce o advogado o seu papel? 

d) Qual é a deontologia profissional e como se organiza a classe em 

termos das ordens profissionais? 

e) Qual o grau da sua liberdade, autonomia intelectuais face à defesa 

dos direitos dos cidadãos? 

f) Poderá exercer pressão e influência na Reforma da Justiça? 

1.5- O questionário e os quesitos atrás carreados e arrumados não são 

taxativos, são sim, meramente exemplificativos, o que equivale a 

dizer que, para além dos quesitos apresentados poderão 

acrescentar-se outros, tantos quantos forem necessários para a 

análise e discussão em causa.     

Do acima e aí exposto, e, posta que foi esta breve nota introdutória, 

arrisco-me em declarar que estamos em condições de abordar o tema 

propriamente dito. 

II 

ADVOGADOS E A REFORMA DA JUSTIÇA 

Para iniciarmos o roteiro ou como queriam o percurso de que vos falei, 

termos necessariamente de falar sobre à noção, definição natureza, 

método, objecto e fins.  

 

2- Noção e Definição 
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Declaramos supra, que o tema é complexo e vasto e a tudo isto acresce 

mesmo que, neste domínio tal como noutros domínios das ciências 

sociais, no pater-familias, dificilmente se obtém unanimidade na “opinio 

iuris doctorum”(opinião jurídica da cátedra), tendo em conta o seu alto 

grau de relatividade e verosimilhança. Todavia, é meu são entendimento 

que esta dificuldade poderá ser superada, como já disse, a partir de uma 

noção e definição, natureza e fins, objecto correctos, alicerçados num 

método universalmente aceite e que já fez carreira no espaço e no tempo, 

experiência e saber feitos e historicamente concretos. É esta a dialéctica 

(KANT E HEGEL filósofos modernos). 

 

  2.1- NOÇÃO 

No capítulo de introdução defendemos que iríamos recorrer à 

historiografia e-fá-lo-emos-numa breve síntese como convém, por uma 

questão de economia de tempo e de espaço. 

a) O que é ser advogado e qual o “status e o papel” do mesmo? 

 A função de advogado é tão velha quanto o tempo da humanidade. 

 Na transição da Monarquia da Roma Primitiva para a República, 

sabido que o Rei na Monarquia, ultrapassada que foi a justiça privada do 

pater-familias numa sociedade patrialcar em que este era o dono e senhor 

das terras e do seu agregado, enquanto “domínius”, e com a sua 

“protesta” e autorictas, dele tudo dependia, incluindo “jus vitae et necis 

(poder de vida e de morte)”.  

 Na Monarquia, houve deslocação do poder do pater-familias para o 

Rei, o qual, chamou a si, por uma questão de afirmação e consolidação do 

poder perante a pulverização do mesmo no pater-familias, a função 

judicial e, posteriormente, na República para o pretor, que julgava em 

nome do Cônsul na cidade de Roma e para o pró-pretor espécie de 

delegado para o extenso território da República e mais tarde do Império 

que ia da Península Itálica, Grécia, Ásia Menor, à Oriente, Norte de África 

e bacia do Mediterrâneo, e Próximo Oriente, Hispânia, Gália, Britânia, etc, 

a Ocidente.  
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 Os pretores e pró-pretores tinham necessidade de jurisconsultos e 

muitos deles sacerdotes pontífices, que auxiliavam os demandantes e os 

demandados no processo formular no quadro da organização judiciária da 

época o qual, se baseava nas fórmulas, na primeira fase orais, e, depois 

escritas. 

 Este tipo de nomeação do patrono constituiu, quanto a nós, o 

embrião de advocacia que partindo do Direito Romano que vigorou 5 

séculos e sobreviveu 28, atravessando a Idade Média e chegando a Idade 

Moderna com a característica e configuração que dele herdamos 

enquanto membro da família romano – germânica.  

 Nem poderia ser de outro modo quanto e certo que todos os 

conceitos ou quase todos, do nosso Direito Moderno, herdamos desse 

Direito. 

2.2- DEFINIÇÃO 

 Quanto à definição temos a declarar com os clássicos que estamos 

nos laivos do “periculum definitio” (toda a definição é perigosa) porque 

pode a mesma conter o que não deve e não conter o que deve o que, 

recorrentemente, densificamos no célebre aforismo pecar por excesso 

“definição latu sensu” (no sentido lato) “ou por defeito” (definição tout 

court) ou “strictu sensu” (definição do sentido escrito). 

 Neste particular, por uma questão de defesa da verdade, arriscamo-

nos a definir, com MAURICE GARÇON, Advogado Francês (1889-1967) que: 

 “Os advogados são homens livres e a etimologia do vocábulo revela 

o que seja a sua missão. O advogado é “ad vocatus”, ou seja, aquele que é 

chamado em socorro”. 

 Os clássicos e os neoclássicos gostam muito da noção etimológica, 

daí que, não seria prudente dispensá-los, por isso, fizemos uma breve 

incursão na enciclopédia para obter aquilo que os romanistas e linguistas 

reflectiram sobre a nossa actividade, (Dicionário da Língua Portuguesa, 7ª 

Edição – Dicionário Editora do Porto Editora) diz o seguinte: 
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a) Advocacia – profissão ou actividade de advogado (Do latim 

advocatia, de advocatu / advogado). 

b) Advocatura – S. f. invocação, patrocínio, advocacia (Do lat. 

Advocatu). 

c) Advogado – S. m. o que advoga; licenciado em direito; inscrito na 

ordem dos Advogados, que exerce o mandato judicial e outras 

funções de carácter técnico – jurídico como profissão; protector, 

patrono (Do lat advocatu “advogado”) 

d) Advogar – representar em juízo patrocinar defender intr. exercer 

advocacia (Do lat. Advocare, tomar como  defensor, invocar). 

De quanto se disse, a nosso ver e, por aproximação queremos fazer luz 

e clarificar a questão da definição, e penso que não devemos ter outra 

posição que não a defendida pelos romanistas e linguistas, que, por 

consenso aderiram a definição atrás sustentada. 

2.3- NATUREZA 

 Já identificamos no início da nossa abordagem a natureza 

pluridisciplinar e, multisectorial desta matéria e, para lá remetemos os 

participantes.  

Porém, por uma questão de coerência e de convicção temos que 

assumir em termos hábeis a nossa responsabilidade sem perder de vista 

que, nesta sede não nos repugna, bem pelo contrário, de todo em todo 

aconselhámos v. g., reincarnar o mítico homem da caverna que está 

voltado de frente para a janela aberta para à luz do sol, isto é, para o 

mundo, por via da qual, tem acesso ao conhecimento, o que equivale a 

dizer-se, para a percepção e representação real do objecto ( Alegoria da 

Caverna Platão). Esta alegoria tão cara ao idealismo platónico e, porque 

não dizê-lo que está na base da civilização greco-latino e judaico-cristã 

assente tão bem como uma luva, àquilo que queremos tornar inteligível e 

quicá transmitir aos que se iniciam nesta lide da justiça, àqueles que têm a 

fome do conhecimento e de saber. 

 

2.4 – OBJECTO E FINS  
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Nesta comunicação através da qual se pretende proceder à apreciação, 

análise e a discussão de questões de interesse relevante ligadas à 

advocacia, Reforma da Justiça, do acesso ao direito e à justiça e responder 

ao objectivo da Ordem sobre a perspectiva para o futuro, o envolvimento 

dos advogados neste objectivo e desígnio, nos novos desafios, numa 

época de sociedade de informação e conhecimento, da globalização e 

novas tecnologias. 

 

2.5- MÉTODO 

 Finalmente, o método, o “íter”, a demonstração ou a evidência pois 

esta dispensa demonstração, do saber – fazer, do caminho para se chegar 

ao destino, elegemos – forçoso é dizê-lo, o método a seguir nesta lide, ou 

seja o método idóneo sobre o qual, seguidamente, dele  iremos curar, é o 

Método de Cícero. 

 

2.6 – Neste particular, afirmamos supra, que o tema é complexo e vasto e, 

afirmamos ainda, nesse lugar que, eventualmente, poderíamos 

experimentar alguma dificuldade em obter unanimidade de opinião face a 

esta realidade patente, tendo em conta a sua relatividade. 

 Nesta sede, não se me afigura crível do ponto de vista jurídico nem 

muito menos razoável do ponto de vista do saber jurídico pretender-se 

unanimidade, quanto é certo, que no quadro da doutrina, dogmática e 

crítica jurídicas há várias correntes jurídico – filosóficas e grande parte dos 

autores, aponta para a combinação de todas elas, posto que, em cada 

uma delas há meia verdade e a soma de meias verdades garante-nos a 

verdade que se pretende buscar.  

2.7- O Método de Cícero 

 Todavia, é nosso são entendimento que o método de Cícero fez 

carreira. 
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 Ecce homo “eis o homem” (expressa dita por Pilatos) quando se 

referia Cristo ao se dirigire aos fariseus que lhe entregaram esta entidade 

divina). Ei-lo, é a interpretação litúrgica do Cristianismo.  

 Cícero foi Cônsul e Senador romano, homem que não tendo sido 

jurista mas que, por dever de ofício teve que lidar no seu tempo com o 

domínio jurídico, tendo em conta a Administração do extenso território do 

Império Romano, que exigia um Governo Central forte e um exército 

imperial disciplinado e forte. 

 Intelectual, num mundo de iletracia – salvo os sacerdotes pontífices 

e a classe nobre dos patrícios - estudou os pensadores gregos pré-

socráticos, socráticos e pós socráticos, traduziu as suas obras do grego 

para o latim e, a partir daí, postulou a sua tese, nos termos da qual, 

esgrimiu e fundamentou o argumento que infra se descreve; 

1º- A complexidade do Direito –Cícero constatou que o direito é complexo 

e deve ser tomado como um género geral e abstracto; 

2º- Este género deverá ser subdividido em tantas partes quantas forem 

necessárias, isto é, em espécies, subespécies, sub-subespécies, etc; 

3º- A seguir, atribuir a cada parte uma noção, qualificação, sistematização, 

por etimologia ou numeração;  

 Da lucubração deste postulado, impõe-se, ainda que ingenuamente, 

fazer uma pergunta. Não será este método clássico, o precursor do 

moderno método dedutivo que estaria não base não só das ciências 

histórico-Filisoficas, enquanto ciências sociais mas também das ciências da 

Natureza? Deixo esta questão aos participantes. 

 É claro que, não cabe aqui a análise desta investigação, o que 

importa é que aqui e nesta sede se deve reter o que convém “trazer à 

terreiro”, que este método foi melhorado por Gaio (séc. II) e Justiniano 

(séc. VI), o fim do D. R. strictu sensu no Império Romano do Oriente. 

 Com este instrumento metodológico hábil estamos em condições de 

iniciar o nosso percurso (tal fiozinho de água (…). E, iniciando, cogitamos 

que a primeira realidade com que nos confrontamos na presente 



10 
 

comunicação é a de que estarmos “tam bien que mal” perante duas 

expressões de um binómio”, os Advogados, por um lado, e Reforma da 

Justiça, por outro. 

Para a sua análise e compreensão teremos que dissecar de “per si”, 

cada termo do binómio, a respectiva problematização do mesmo, isto 

significa que é nosso “metier” colocarmo-nos perante um problema que 

exige solução e todos sabemos que, é irrealizável o trajecto entre o 

problema e a solução sem passar por um termo médio, que é a equação, 

segundo a lógica aristotélica e o teorema segundo a lógica pitagórica.  

Porque vias, por via das quais, havermos de chegar à solução? 

É sobre estoutra questão que abaixo, curaremos. 

No capítulo introdutório colocaram-se num questionário quesitos, dos 

quais já acedemos, “à outrance”, e que, penso constituírem preocupação 

dos participantes, os quais, por sua vez, salvo o devido e merecido 

respeito e melhor opinião em contrário devem reflectir sobre o assunto, 

mas passaremos a responder a tais preocupações, começando pelo 

primeiro termo do binómio, cumprindo o “pacta sum servanda” 

(cumprimentos pela palavra dada). 

 

III 

O ADVOGADO 

3- Historiografia  

Durante séculos o advogado desempenhou e continua a 

desempenhar um papel essencial na administração da justiça e na 

protecção da pessoa humana e, porque não dizê-lo, “ mutatis 

mutandis” dos seus bens. 

Foi e continua a ser um tutor dos conflitos que ocorrem no seio da 

comunidade, tendo como nobre missão lutar, com todas as suas forças 

para que se faça justiça. 
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Ao longo da história a advocacia tem suscitado polémicas, o que se 

compreende dado que no confronto judicial de interesses individuais, para 

haver vencedor, normalmente tem de haver vencido. E, como Jean – 

Antoine Petit – Escritor suíço do séc. XIX, sagazmente, referiu “o nosso 

advogado nunca é tão bom como a nossa causa”. 

Assim, a par de numerosos pensamentos que reflectem a dignidade da 

profissão, frequentemente se levantam vozes críticas contra os seus 

membros, estigmatizados tantas vezes pelo calor vivido num processo 

judicial (Advocacia – Helena Pesende da Silva, colecça citações jurídicas – 

jurista – Coimbra Editora).    

O “status” e o papel do advogado há-de convir ainda, aqui e agora dizer 

que, com este comentário não se procura fugir à controvérsia existente, 

antes tenta espelhá-la, pois esta ideia que se tem de advogado, não só se 

reconduz aos comentários positivos todavia, e, igualmente, há-os menos 

abonatórios. 

Para se tornar inteligível, como nos propusemos, a primeira expressão 

do tema Advogados, ilustremos a mesma com algumas citações de alguns 

pensadores que meditaram, tal como os monges monásticos, sobre estes 

profissionais de direito. 

1º- O primeiro homem que defendeu o seu semelhante, constar a 

injustiça, a violência e a fraude, com as armas da razão e da palavra foi o 

primeiro advogado (Desmarest), advogado francês em 1815; 

2º- Uma categoria de homens, ao longo da história das civilizações, 

soube conquistar e conservar os atributos necessários à defesa da justiça e 

da liberdade que eles assumiam: são os advogados (ALBERT BRUNOIS, 

advogado francês-1911-1995); 

3º- A função de advogado é muito mais antiga do que o título de 

advogado (Antoine Boucher D’Argis, advogado francês – 1708 e 1791); 

4º- Ser advogado é, na verdade, focar as estrelas (Adelino da Palma 

Carlos – Advogado e Bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses - 

1905-1992. 
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5º - A deontologia está para o advogado como a ideia está para a 

palavra: sem a ideia a palavra é inútil porque não realiza a comunicação; 

sem a deontologia o advogado é um mercenário, porque não serve a 

justiça (António Arnaut, advogado e escritor português – 1936). 

6º- Justiça e probidade são as duas companhias inseparáveis do 

advogado: cuidar disso como as pupilas dos olhos (S. IVO, Clérigo, 

teólogo e advogado francês, Patrono da Advocacia) 

7º- A ética é a pedra angular da equidade da advocacia, sem ela a 

profissão seria um mecenato (António Arnaut, advogado e escritor 

português - 1936). 

8º- Se julgar é uma missão difícil, advogar não é menos. Só que é muito 

mais arriscada. E o risco engrandece, o homem (Miguel Veiga, advogado e 

político português). 

9º- O advogado imola muitas vezes a vida, ingloriamente, no altar da 

justiça e desce à campa rasa envolto apenas no regime da sua toga 

(Ferreira Deus Dado, Pedagoso e Filósofo Português – 1960 – 1918).  

10º- Só o trabalho do cirurgião que, com os ferros ainda 

ensanguentados, proclama a sua vitória, pode assemelhar-se ao advogado 

penal que sente ter arrancado um inocente à pena perpétua (ENRICO 

ALTA VILA, JORNALISTA ITALIANO – 1883 – 1968).  

Acabamos de trazer à “luz da ribalta” a expressão de alguns ilustres 

advogados, escritores, filósofos, sacerdotes, etc., sobre as respectivas 

visões de advogado, em número de dez. 

Seleccionei dez expressões constitutivos de nº10º. É que para mim este 

número é simbólico, mítico, e faz parte de vários rituais e liturgias, na 

medida em que, o referido número está ligado a episódios que constituem 

enigma de todos os tempos, pelo que, invocareis alguns. 

a) Os dez mandamentos da Lei de Deus, apresentados em dez tábuas 

por Moisés no Monte Sinai; 

b) Os dez desafios que o Rei Minos de Creta lançou ao Hércules, herói 

lendário grego e símbolo de força e coragem; 
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c) As dez primeiras Leis da Lei dos Doze Tábuas, publicadas em 

mármore no Fórum na cidade de Roma Antiga; 

d) O nº 10, simbolizando o jogador marcante de um clube de futebol. 

4 - Continuando na senda da resposta levantada pelo nosso questionário 

de que não devemos perder de vista, importa aqui dizer que a Advocacia 

não é uma simples profissão, é sim, arte, missão nobre, sacerdócio, é um 

“munus”, que exige paixão, devoção, esforço e muito sacrifício e, no 

fundo, o soldado da justiça, o guardião do templo, (Donui JUSTIÇA) “a 

sentinela de Vesúvio, que vendo aproximar-se as larvas do vulcão, 

manteve-se firme no seu posto até ser consumido pelas mesmas”. 

 O advogado, se o engenho, a arte e a circunstância lhe permitirem 

deverá ser o discípulo na formação de futuros advogados e transmitir-lhes 

os mandamentos da nossa arte. Já agora deverá ser o discípulo da defesa 

da verdade, bondade, ética e moral. 

 Aproveito a oportunidade para referir a título de exemplo e com 

muita felicidade que há 6 anos venho exercendo a única actividade em 

que me sinto realizado, a docência pois, é o único espaço que tenho para 

transmitir à nova geração ideias que possam contribuir para melhoria da 

futura justiça no País e, na esteira da melhoria da justiça contribui para a 

selecção de magistrados. 

4.1-O Perfil 

 Lecciono em duas universidades o curso de Direito, cadeiras de 1º, 2º, 4º 

e 5º anos e, em síntese, apelo aos meus alunos para que se cultivem a fim 

de que adquirirem capacidade e competência, se quiserem ser bons 

profissionais de profissão jurídica “máxima”, magistratura e advocacia, 

pelo que devem os seguintes requisitos: 

a) Sapiência – saber jurídico e cultura geral; 

b) Técnica – saber-fazer 

c) Prudência – atitude, carácter e comportamento cívico. 

d) Muito bom senso e Muita boa razão, formação humana e, se 

possível moral e religiosa;  
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O advogado e, já agora, o juiz, - aí estou a meter foice em seara alheia - 

que não reúnam este perfil deve abandonar a profissão para não 

constituir perigo público, pois, põe em causa a liberdade e os bens das 

mulheres e dos homens daí que deva ser um profissional que mereça 

consideração e, respeito da sociedade que tenha autoridade social, pois, 

se assim não for, a sociedade poderá chegar ao ponto de dizer “Quos-que 

tandem Catilina abutendi patientia mostra” (Até quando eles vão abusar 

da nossa paciência) 

 

Ilustres colegas  

Distintos convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

4.2- Preocupação 

Perguntar-me-ão, porque venho de discorrer nestes termos? 

 A esta pergunta sempre poderei responder que se não nos 

situarmos no quadro da epistemologia, antropologia e sociologia no 

contexto da nossa realidade social objectiva, estando perante a anomia da 

nossa sociedade, cada advogado deve ser “o profeta na evangelização” do 

Direito e da Justiça em S. Tomé e Príncipe e quando abordamos a questão 

da Reforma da Justiça regressaremos à questão do nosso papel, neste 

domínio. 

4.3- Em relação ao nosso primeiro termo do binómio expendemos 

exaustiva argumentação sobre a mesma, pelo que, dispensamos mais 

considerações, embora estejamos cientes de que alguns terão ficado de 

fora, o que, veremos na fase do debate. 

4.4- Estamos na fase derradeira de escalpelização da primeira expressão, 

sem deixar de dizer que o advogado deve sempre ter presente a 

Humanidade e quem fala da Humanidade, fala do homem com toda a sua 

característica psico-somática. Sobre esta sensível questão, uma reflexão à 
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parte, que não tendo a ver com a nossa matéria, mas que com ela é 

conexa tendo em conta que tanto o advogado como o juiz lidam na sua 

tarefa com homens e, nesse caso deve conhecê-los perfeitamente. É nesta 

situação que se vem de referir a três episódios distintos:    

1º- Caso – DALAILAMA, líder espiritual budista do Tibete, numa das suas 

várias conferências internacionais, foi confrontado com um dos 

participantes que lhe fez a seguinte pergunta. 

DALAILAMA, perguntou o arguente, para si o que é a Humanidade? 

O conferencista no seu gesto de serenidade, não se apressou a 

responder e, respondendo, disse o seguinte: 

“A Humanidade é o homem, esse estranho ser, que gasta toda a 

saúde para ganhar dinheiro e, depois, gasta todo o dinheiro para 

recuperar a saúde que, às vezes, não consegue. Passa a vida a planear o 

futuro sem se preocupar com o presente. Pensa que nunca vai morrer e 

quando morrer não viveu o passado, o presente e nem o futuro que 

planeou”. 

2º- Caso – João Batista, professor catedrático opinou, por sua vez, 

numa das suas obras sobre o homem escrevendo o seguinte: “O homem é 

um animal frágil, porque nasce frágil, sem autonomia para a sua 

sobrevivência nos primeiros anos de vida. Precisa de um outro ser para 

cuidar de si, ao contrário de outros animais, alguns dos quais, andam ao 

nascer. Esta fragilidade do homem reside no facto de nascer antes do 

tempo, pois inicia a locomoção a partir dos 7 meses ou mais”.  

 “Todavia, este frágil ser à nascença que poderá no nascimento ser 

uma presa, na sua fase adulta pode-se transformar num monstro, um 

predador que esmaga e devora outros homens”. 

3º- Estas opiniões fazem-nos recordar a tese de Nicth, filósofo 

alemão, “homo lupus omnis” (o homem é o lobo do homem) confirmado 

pelos crimes de guerra, genocídio e crimes contra humanidade que 

através do Estatuto de Roma atribuiu a jurisdição conforme tanto ao (TPI 

central ao Tribunal de Justiça Internacional) Permanente de Haia, bem 

como os TPIS “ad hocs”, de Ruanda, Libéria, etc., que tiveram como 
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precedente o Tribunal de Nuremberga de fim da Segunda Guerra Mundial. 

Chegamos finalmente ao fim do nosso roteiro do “fio de água (…)”, sobre 

a primeira expressão. Passemos já sem demora à segunda expressão. 

IV 

A REFORMA DA JUSTIÇA 

5 - Nesta parte, o segundo binómio da nossa comunicação ficaria 

incompleta se não nos referirmos à experiência nacional no que respeita 

ao exercício da Democracia.  

Em 1984, tomei conhecimento de que não existia profissão liberal 

de advogado, o patrocínio judiciário era feita em parte-time ou 

ocasionalmente, feito pelos notário, juristas e funcionários do Ministério 

da Justiça e das secretarias judiciais, estes últimos principalmente nas 

oficiosas “ad hoc” e o Governo ciente da realidade desta lacuna e 

seguindo a via dos PALOPS enveredou pela criação de um Gabinete de 

Patrocínio Judiciário, com funcionários formados e pagos pelo Estado para 

esse efeito. 

Não havia advogados e, deveu-se ao facto de que, nos termos 

clássicos e “à fortiori“, a Ordem de Advogados e a Câmara de 

Solicitadores.  

Por paradoxal que pareça ainda, nessa altura, havia juristas no País 

formados que não estavam disponíveis para servir num sistema que 

consideravam não oferecer garantias de boa organização e funcionamento 

e exigiam uma Reforma do Sistema que tardava em ser feita. 

Reparem, na nobreza dos nossos primeiros juristas em plena década 

80, da política de economia central da 1ª República.  

5.1- Foi esta a situação que pendurou até 1991, ano da mudança. 

Com a mudança, como Juiz Conselheiro do Tribunal Superior de Recurso 

quis o destino que nos demitíssemos todos por razões que aqui não 

cabem lugar, e cada um de nós decidiu estabelecer um escritório de 

advogado. Entretanto no mesmo período antes, outros juristas havia 

criado as primeiras sociedades de advogados.  
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Com a existência dos escritórios atrás referidos este criou-se o 

embrião exercício de advocacia em S. Tomé e Príncipe, nunca tendo 

havido o espírito de competitividade selvagem, houve sim, cooperação 

num mercado pequeno e de economia central sem pôr em causa claro o 

sacrossanto espírito de defesa dos nossos clientes.  

Exercíamos o nosso labor e mester sem uma ordem profissional 

reguladora da actividade e o Supremo Tribunal de Justiça, para disciplinar 

e regulamentar a actividade chamou atípicamente a si e, numa clara 

interferência, talvez por razões de Estado, a regulação da ordem.  

Para garantir o exercício no quadro de profissão liberal, quisemos 

em 1994 organizar uma associação que seria o embrião da ordem, sem 

êxito após várias reuniões os advogados, não lograram criar a ordem 

embora já houvesse um projecto de Estatuto. 

 5.2- Porém, Mas, um acontecimento catapultou-nos a todos, a 

necessidade da nossa representação na Associação de juristas da CPLP, 

motivo porque, o Sr. Dr. Paulo Jorge, um ilustre jurista, chamou a si a 

tarefa de nos congregar e com êxito, tendo sido assim criado o movimento 

que por inércia levaria à Associação. 

 Seguindo o movimento associativo da época, foi criada a Associação 

dos Advogados, cujo representante tinha assento no então Conselho 

Superior Judiciário, até à criação da actual ordem. 

 5.3- Criada a ordem, fechou-se um ciclo de inexistência da  Ordem 

dos Advocacia no País, para iniciar-se novo ciclo enquadrado no padrão 

internacional, uma ordem com um Estatuto no quadro da ordem 

profissional e uma Câmara de Solicitadores. 

 É necessário que todos reforcemos a nossa organização parceira do 

Estado na administração da justiça, prestando serviços, enviando 

trabalhos para a Revista da Ordem, apoiar jornadas e seminários ou 

qualquer actividade como esta e por fim, e, não por último participar 

civicamente para que o acesso ao direito e à justiça dos cidadãos seja uma 

realidade. 

Caros participantes 
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Distintos convidados 

Minhas Senhoras  

Meus Senhores  

Terminamos a meio percurso a travessia que vos propus, da primeira 

expressão do tema e passaremos de seguida, ao segundo termo do nosso 

binómio, a Reforma de Justiça. 

 

6- Quem quiser compreender a Reforma da Justiça em S. Tomé e 

Príncipe, terá que conhecer tal como disse na introdução, terá que 

conhecer a nossa historiografia e a história do Ministério da Justiça. 

Assim vamos com este objectivo, e, em coerência utilizar o referido 

método de Cícero, para facilitar a sua inteligibilidade, dividi-la em 3 

períodos:  

a) Pré-independência; 

b) Pós-indipendência e esta, por sua vez, na 1ª e 2ª Repúblicas. 

 

a) PERÍODO PRÉ- INDEPENDÊNCIA  

No período da pré-independência éramos uma Província colonial com 

um Estatuto de Província com um Governador Provincial, representante 

do Governo Central da chamada Metrópole do império. 

7- No domínio da organização judiciaria de Tribunais que é o que nos 

interessa, tinham um Juiz de Direito do Tribunal da Comarca 

segundo o mapa judicial português, e, duas jurisdições superiores, 

uma, a Relação de Luanda, e, outra, do Centro do Império, o 

Supremo Tribunal de Justiça. 

No dealbar da independência, por razões óbvias houve o corte umbilical 

tanto com a Relação de Luanda, e, por corolário lógico do Supremo e 

impunha-se desde aquela altura, uma Reforma da Justiça, estrutural e 

funcional por forma a se adequar a um Estado Soberano e independente, 

saído de uma assembleia representativa e constituinte. 
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O sistema judicial provincial estava ao serviço do Estado Novo 

Corporativo o de Salazar saído do Movimento de 1926, cuja filosofia 

obrigava a cooperação entre o trabalho e o capital e uma obediência cega 

aos princípios da pluricontinentalidade e multiracionalidade. 

 

b) PERÍODO PÓS-INDEPENDÊNCIA 

 

I REPÚBLICA 

          Após a independência, houve uma Reforma estrutural da justiça, 

adaptada ao sistema político de então, a acumulação no mesmo edifício 

do Ministério da Justiça Tutelar, uma Delegação do Procurador da 

República (Delegado sem procurador e sem Procurador-Geral), Gabinete 

Jurídico, Notariado, Registo Civil e Criminal, Ministério da Administração 

Interna, Biblioteca e pior do que isso, o Tribunal Superior de Justiça. 

Todos conviviam no mesmo edifício acotovelando-se nos espaços 

perdidos do corredor e das escadas.  

           A primeira Reforma digna de registo, porque até aí se verificou a 

adaptação da legislação colonial herdada do colonialismo, para o novo 

sistema de economia centralizada, a qual foi: 

a) A Reforma de 1979, a primeira Lei de organização judiciária a 

qual cria, pela primeira vês criação do Supremo Tribunal de 

Justiça, da Procuradoria-Geral da República e um aparato 

segundo o padrão internacional.  

 

b) Pequenas reformas ao nível da orgânica do Ministério da Justiça, 

nomeadamente os Decretos-Leis nºs 26/79 de 16 de Maio, 27/87 

de 9 de Outubro, 13/79 de 29 de Março concernente ao Tribunal 

especial introduzindo a figura do Procurador Popular, 1980 

concernente ao processo de nomeação do Procurador Geral da 

República,  

c) O Decreto-Lei nº01/89 que extingue o Tribunal para actos contra 

–revolucionários;  
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Em relação a implementação da Primeira Reforma houve serias 

dificuldades, na medida em que, as condições financeiras do País e a falta 

de recursos humanos, não garantiram a sua sustentabilidade de 

instalação. 

Todavia, a organização e o funcionamento daquela Reforma foi 

substituída por uma nova estrutura, pelo que, se teve de proceder a um 

recuo, um retrocesso estrutural e funcional, com a publicação da lei 2/83. 

Esta Lei concebeu uma estrutura mais leve, mas solta e a figura que 

constituiu novidade na época o cargo de Provedor de Justiça a fazer o 

papel do Procurador-Geral da República. 

Por outro lado, consagrou, ainda, a figura de juízes eleitos, não 

magistrados, uma espécie atípica de participação popular que 

classicamente tem sido através de júri. 

 O Tribunal Superior de Recurso, ao que se me afigura, uma réplica 

da Orgânica dos Tribunais de Moçambique, tinha as secções ou câmaras 

criminal, cível, administrativa, e de contas. 

Cumpriu sem condições e recursos humanos e materiais a sua 

missão, tendo conduzido o processo de referendo e eleitoral, de 91 

elogiados internacionalmente, visto tratar-se de primeiras eleições livres e 

justas num País Africano.  

 As verdadeiras reformas só se iniciam a partir de 91, com a Lei 8/91 

de 9 de Dezembro (Lei Base do Sistema Judiciário) que estipula que os 

Tribunais são órgão de soberania (…) e os Juízes irresponsáveis e 

inamovíveis e Leis da Organização Judiciaria posteriores. 

 Seguiram-se outras pequenas Reformas nomeadamente as 

constantes dos seguintes diplomas: 

a) Lei 8/91 de 9 de Dezembro (Lei Orgânica do Ministério Público e 

do Estatuto do Magistrados); 

b) Decreto-Lei nº69/93 de 31 de Dezembro (Lei Orgânica da PIC); 

c) Decreto-lei nº 89/96 (Lei Orgânica da secretarias Judiciais e o 

Estatutos dos funcionários Judiciais e outras Leis destinadas a 
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boa organização e o funcionamento dos serviços Judiciais, 

incluindo as custas processuais e a tabela de emolumentos.  

Todas elas têm um denominador comum, a melhoria do sistema 

judicial, a superação de insuficiências estruturais e funcionais do nosso 

sistema judicial.  

Não vou aqui agora criticar as virtudes e os defeitos do nosso 

processo de reforma. 

Isto, porque, a mesma tem que ser visto como um encandeamento 

de eles fracos ou fortes, com virtudes e, defeitos e também como 

resultado do esforço de sucessivos Governos.  

 

II REPÚBLICA 

       A reforma de 91, foi uma reforma estrutural e funcional, que à 

semelhanças das outras posteriores, não teve tempo para ser testada. 

        Não vou fazer o histórico das reformas pois, elas constam dos vários 

documentos finais dos Estados Gerais e Encontros Nacionais de Justiça dos 

Fora Nacionais, e de um documento não publicado intitulado Pacto de 

Regime.  

Após a reforma de 91, que poderíamos chamar da Nova Reforma, 

seguiram-se outras Reformas que poderíamos classificar de novíssimas 

Reformas. 

Tais Reformas incluem: 

a)  Reforma Legislativa nomeadamente dos Códigos Penal e de 

Processo Penal, Código Comercial; 

b)  Harmonização da legislação económica a nível regional, 

continental e internacional e introdução no Direito Interno dos 

instrumentos Jurídicos Internacionais; 

c) Jurisdição voluntária e auto composição dos conflitos; 

d) Legislação relativa à restrição de penas privativas da liberdade, 

nos crimes contra o património.     
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8- -Neste particular, os advogados devem mobilizar para darem o seu 

subsídio no processo da Reforma por forma a contribuir para o 

combater o seguinte: 

a) A corrupção; 

b) A criminalidade organizada; 

c) A violência doméstica; 

d) A fraude fiscal  

e) Todas e demais infracções e, nesse domínio a Ordem deve ser 

ouvida, os advogados no quadro da Ordem devem apresentar as 

suas propostas ou contrapostas e participar na Reforma, ao lado do 

Governo e de todos envolventes na administração da justiça. 

Nesta sede, dizemos que a falta de fiabilidade e de inexistência de 

serviços ligados à criminalística, à estatística processual e criminal, à 

organização de medicinal legal, do laboratório de Polícia Científica, da 

Escola de Formação de Magistrados, Oficiais de Justiça e de agentes da 

Polícia Judiciária. 

Por outro lado, há necessidade de um corpo de inspecção judicial 

autónoma, independente e permanente, de um diploma de 

regulamentação do acesso e promoção da carreira não só a nível dos 

Tribunais e do Ministério Público mais também dos órgãos auxiliares de 

Justiça.    

     Num mundo global em crise e de novos desafios nós os advogados 

temos que responder sim, aos novos desafios. 

É uma questão de bom senso e de bom gosto, à guisa de Eça de 

Queiroz em resposta ao Feliciano de Castilho na Conferência de Casino em 

Coimbra (Historia de literatura portuguesa).   

 

V 

DESAFIOS 

 

Ilustres Colegas 
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Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

9- Nós, os advogados do País, temos por dever de ofício de ser 

“profetas da Justiça“ e, enquanto tais, devemos cumprir um dever 

para com o Estado neste domínio, e trazer à superfície as nossas 

valências. 

           Nestes termos, temos de através da nossa Ordem intervir no 

processo da Reforma Judicial, porque somos incontornáveis, pois, todo e 

qualquer programa de Reforma deverá proceder à auscultação de todos 

os sectores envolvidos no sistema, “máxime” a Ordem dos Advogados.  

          É que a Reforma não pode porque nem deve ser exclusiva, mais sim, 

inclusiva e participativa. 

 

VI 

CONCLUSÃO 

10-  O lema do nosso congresso é a “ADVOCACIA E OS DESAFIOS” 

e o lema é “ADVOCACIA E REFORMA DA JUSTIÇA”. 

Afinal de contas, parece dever concluir-se que ao fazer abordagem pura 

e simples do binómio, será redutor e constituirá um défice de abordagem 

se não nos referíssemos à terceira expressão “DESAFIOS”. 

Isto equivale a dizer-se, que às expressões, “ADVOCACIA E REFORMA 

DA JUSTIÇA”, deveremos acrescentar, vamos já lá agora, e, porque está de 

acordo com o lema, a expressão Desafios, pelo que, passaremos a ter um 

trinómio. Assim, 

Para terminar penso ter conseguido transmitir e fazer passar a 

mensagem por forma a atingir-se os objectivos da nossa Ordem que é 

contribuir para a melhoria do sistema judicial do País. 
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VII 

RECOMENDAÇÕES 

 

Estamos na fase derradeira de nossa comunicação e, tendo chegado à 

jusante do “tal fiozinho de água (…)”, não teria valido a pena este 

exercício, se ficássemos na mera oratória, retórica, gramática, delírio e 

devaneio se não deixássemos recomendações como contributo. 

Tendo em conta que o Programa da Reforma de Justiça elaborada pelo 

Ministério da Justiça e documentos anteriores contêm recomendações, as 

quais, subscrevo todas elas, para lá remeto os participantes. 

 

BEM HAJA  
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