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UM PERFIL PROFISSIONAL 
EM MUDANÇA 
A transformação da advocacia ao longo das últi-
mas décadas foi tão profunda que já não existe 
um só tipo de advocacia. O modelo de advoga-
do/a por conta própria, trabalhador/a indepen-
dente, único/a profissional capaz de dar respos-
ta a um sem fim de problemas e projetos que 
interpelavam a vida das pessoas tornou-se qua-
se residual. Em seu lugar emergiu, como realida-
de largamente maioritária, a do/a profissional 
em condição de precariedade, seja em prática 
individual seja nos patamares mais baixos das 
sociedades de advogados. E, no reverso da me-
dalha, a elite de advogados/as que sempre fez a 
ponte entre poder político e poder económico e 
financeiro, que exerceu e exerce, de facto, esses 
mesmos poderes, reforçou-se substancialmente 
com proliferação da advocacia de negócios. 

Nos grandes centros urbanos, as sociedades de 
advogados foram especializando a resposta aos 
vários problemas do nosso quotidiano, contrata-
ram um exército de precários/as que, sob o regi-
me de falsos recibos verdes, sustentam o que são 
hoje, no verbo e na prática, verdadeiras empre-
sas. O que começou nestas sociedades, rapida-
mente se tornou a regra. Hoje, é já comum um/a 
advogado/a contratar outro/a, pagar-lhe remu-
neração fixa, dar-lhe os instrumentos de traba-
lho, estipular-lhe o horário, dar-lhe ordens. É um 
contrato de trabalho sem os direitos de quem 
trabalha. Mais do que nunca, em plena crise pan-
démica, percebemos que os direitos laborais são 
a segurança no trabalho. 

Nos concelhos com menor densidade popula-
cional, assim como nas aldeias e nas vilas, onde 

subsiste a prática da advocacia individual, os 
problemas são diferentes, mas igualmente pro-
fundos. Estes/as profissionais sofrem com o me-
nor volume de trabalho, justificado quer pela 
perda de atos exclusivos da advocacia, quer pela 
menor atividade económica destas zonas. Aqui, 
conta-se muitas vezes com o regime do acesso ao 
direito para subsistir, sendo que, no entanto, este 
também não é uma solução por ter uma tabela 
de honorários baixa e por não cumprir o paga-
mento de forma atempada. As elevadas custas 
judiciais limitam o acesso da população à justiça 
e, como consequência, também há menos traba-
lho para quem patrocinaria estes casos. 

A ideia dos/as advogados/as como pessoas ri-
cas é, portanto, um mito que se foi reproduzin-
do através de generalizações que colocam os/as 
mais vulneráveis no mesmo patamar dos mais 
poderosos/as apenas porque partilham uma pro-
fissão e escondendo as condições em que essa 
mesma profissão é exercida. E o mesmo é aplicável 
a solicitadores/as e agentes de execução. Este mito 
é ainda mais difícil de desmontar porque, durante 
demasiado tempo, vigorou nos mais vulneráveis 
uma cultura de silêncio. Os tempos que vivemos 
provam-nos que algo está a mudar.

A DESPROTEÇÃO SOCIAL  
COMO RESPOSTA
A crise provocada pela COVID19, que trouxe o en-
cerramento quase total dos tribunais, a suspensão 
dos prazos judiciais e um abrandamento geral da 
nossa vida coletiva, confrontou, de forma decisiva, 
os/as advogados/as, solicitadores/as e agentes de 
execução com o seu sistema de previdência social 

1. ADVOCACIA E SOLICITADORIA:  
DO MITO À REALIDADE
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centrado na Caixa de Previdência dos Advogados 
e Solicitadores (CPAS), subsistema privado para a 
qual descontam mensalmente. 

Um dos maiores problemas deste subsistema é 
o facto de os descontos serem feitos atendendo 
aos anos de inscrição como profissional e não aos 
rendimentos reais. Isto significa que um/a advo-
gado/a, solicitador/a ou agente de execução sem 
rendimentos terá de pagar exatamente o mesmo 
por mês do que um/a profissional com rendimento 
mensal milionário. Um sistema que não é propor-
cional, não é justo. Um sistema que pede contri-
buições superiores àquelas que as pessoas podem 
efetivamente pagar, não é sustentável. 

Este problema concretiza-se também na tabela 
de contribuições da CPAS que se divide em 26 
escalões1. A partir do quarto ano de inscrição, 
a contribuição mínima mensal é de €251,38. 
Começa-se por pagar €31,42 no estágio, valor 
que aumenta para €62,85 após um ano como 
advogado/a; no segundo ano civil como advo-
gado/a o valor sobre para €94,27 e, no terceiro 
ano civil, aumenta para €125,69. Aqui, o valor 
dobra para €251,38 sendo este, como se disse, o 
valor mínimo do resto da carreira. 

As contribuições iniciais podem parecer bai-
xas. No entanto, é preciso desmontar o tal mito 
com que começámos. Os estágios na advoca-
cia podem ser – e, em grande parte dos casos, 
são mesmo – estágios não remunerados. A isto 
acresce que a Ordem dos Advogados cobra, no 
mínimo, €1.500,00 para que uma pessoa possa 
realizar o estágio2. Em conclusão, com salários 
baixos e com todos os encargos que já se referi-
ram, é impossível planear uma carreira. 

Os dados mais recentes3 mostram que do uni-
verso de 35.658 pessoas que descontam para 
a CPAS, 62% optam pelo escalão de €251,38, 
sendo que €23,2%, por serem estagiários/as ou 
por ainda não terem atingido o quarto ano de 
carreira, estão nos quatro primeiros escalões. 
Ou seja, no universo das pessoas que contri-

buem para a CPAS, apenas 14,8% opta por pa-
gar mais do que aquilo a que está obrigada. 

O outro lado deste esforço contributivo excessivo 
para a grande maioria de profissionais abrangi-
dos é um subsistema que não garante subsídio 
de desemprego, que não garante apoios à mater-
nidade e paternidade minimamente aceitáveis, 
e que não protege os/as profissionais que adoe-
cem e necessitam de baixa médica e/ou de refor-
ma antecipada. E tudo isto foi dramaticamente 
potenciado no quadro da presente pandemia. 
A desproteção a que foram votados/as milhares 
de profissionais, para mais numa altura especial 
vulnerabilidade, é a maior prova dos limites da 
CPAS como instituição previdencial. Nesta crise, 
enquanto os/as restantes trabalhadores/as in-
dependentes puderam beneficiar, por parte da 
Segurança Social, de medidas de apoio finan-
ceiro extraordinário que minorassem a perda 
de emprego ou de rendimento, os/advogados/
as e solicitadores/as não tiveram nenhum apoio 
similar. Só a 17 de abril, já depois de intensa 
contestação, a CPAS adotou algumas medidas, 
mas manifestamente insuficientes: possibilida-
de de adiar as contribuições para a CPAS, em 
situações bastante restritas; e possibilidade de, 
durante esta fase, optar-se pelo escalão con-
tributivo abaixo do adotado pelo profissional. 
Apoios para compensar a perda efetiva de ren-
dimentos não houve.

Com o intuito de perceber de que forma essa 
ausência de resposta se manifestava na vida 
concreta destes/as profissionais, o Bloco criou 
o questionário que é objeto deste relatório. Ter 
uma radiografia fidedigna dos problemas des-
tes/as profissionais da justiça, mas também 
identificar as soluções que entendem dever ser 
implementadas, é essencial para pensar o futu-
ro. Os objetivos desta iniciativa visam, por um 
lado, divulgar e denunciar as condições de vida 
precárias que assolam estas profissões e, por 
outro, encontrar respostas políticas robustas 
para estes mesmos problemas.

1. http://cpas.org.pt/escal%C3%B5es-e-regras-contributivas.aspx 
2. https://portal.oa.pt/comunicacao/noticias/2015/12/23/tabela-de-emolumentos-e-precos/
3. http://cpas.org.pt/Data/Sites/1/media/Relatorio_e_Contas_2018.pdf?fbclid=IwAR2Qf0RMlDfiHvToxvG0ckwUsa7hcuh4pqMWSmUQ0R-atbR9B7wpnOtp57E
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O Bloco de Esquerda não chegou hoje ao deba-
te sobre os problemas que assolam a advocacia 
e a solicitadoria. Na verdade, quer na Legisla-
tura passada quer na presente, apresentou ini-
ciativas para muitos dos problemas que hoje se 
tornaram evidentes aos olhos de toda a popula-
ção. Estas iniciativas – das quais destacamos a 
recomendação ao Governo para que apresente 
um estudo sobre cenários e impactos da inte-
gração da CPAS na Segurança Social e o 
Projeto de Lei 

que termina com os falsos recibos verdes na ad-
vocacia – surgiram de audições públicas e de um 
amplo debate que o Bloco estabeleceu com os/
as profissionais e os movimentos que se orga-
nizaram para se bater por soluções. A presente 
iniciativa “Dar voz à advocacia e à solicitadoria” 
situa-se, por isso, na continuidade de uma linha 
de intervenção política e legislativa apontada à 
resolução dos problemas de falta de proteção 
social de advogados/as e solicitadores/as. 

Este questionário esteve disponível do dia 24 
de abril até ao fim do dia 30 de abril. As 1122 
denúncias recebidas traçam um retrato fiel 
da realidade de enorme fragilidade laboral, 
social e económica da grande maioria dos/
as advogados/as e solicitadores/as. Este re-
latório visa dar-lhe visibilidade e, com base 
nele, aprofundar o diálogo com a sociedade 
em vista de soluções para a proteção social 
destes/as profissionais, seja a proteção de 
emergência no quadro do combate à CO-
VID-19, seja uma proteção robusta ao lon-
go do seu desempenho profissional. 

2. O QUESTIONÁRIO
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inquérito
dar voz aos advogados/as

e solicitadores/as

1122
denúncias recebidas

24
abril
2020
início encerramento

30
abril
2020

77.4%
Advogados

20.5%
Solicitadores

2.1%
Outros

1/3

inquérito
dar voz aos advogados/as

e solicitadores/as

71.6%
advogados
prática individual

3.7%
Advocacia em
sociedade de advogados

2.1%
Advocacia em empresa

16.6%
Solicitadores

3.9%
Agentes de Execução

2.1%
Outros regimes:
(abrange vários tipos,
desde consultores jurídicos,
investigadores, advogados
e solicitadores ao mesmo tempo)

denúncias
recebidas

2/3

3. ALGUNS ELEMENTOS ESTATÍSTICOS  
SOBRE AS RESPOSTAS: MOTIVOS DAS DENÚNCIAS,  
TIPO DE ATIVIDADE DOS RESPONDENTES,  
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS/AS RESPONDENTES

Em apenas uma semana, o Bloco de Esquerda 
recebeu 1122 denúncias de profissionais da 
advocacia e da solicitadoria, sendo que 77,4% 
destas denúncias foram de profissionais da ad-
vogados/as, enquanto 20,5% foram de solicita-
dores/as. 

Esta é uma diferença que espelha bem a forte 
adesão de ambas as profissões, uma vez que, 
em Portugal, existem mais pessoas advogadas 
(32.368) do que solicitadoras (3.653).

No que se refere ao tipo de atividade profis-
sional dos/as respondentes, uma clara maio-
ria são advogados/as em prática individual 
(71,6%), seguida de solicitadores/as (16,6%). 
As demais categorias distribuem-se entre agen-
tes de execução (3,9%), advogados/as em socie-

dades de advogados (3,7%), advogados/as de 
empresas (2,1%), sendo as demais residuais.

A distribuição geográfica das denúncias recebi-
das é também ela significativa. Todos os distri-
tos e ambas as regiões autónomas estão pre-
sentes, ainda que, naturalmente, nos tenham 
chegado do Porto e de Lisboa, por esta ordem, 
mais de metade das denúncias. 

Por ordem decrescente: Porto - 27, 2%; Lisboa 
- 22, 9%; Braga - 13,9%; Coimbra - 6,4%; Aveiro - 
5, 3%; Leiria - 3, 6%; Setúbal - 3,4%; Viseu - 3,2%; 
Viana - 2, 5%; Madeira - 1,9%; Cast. Branco - 
1,8%; Faro - 1,7%; Santarém - 1,6%; Vila Real - 1, 
4%; Bragança - 1%; Açores- 0,6%; Guarda - 0,5%; 
Évora - 0,5%; Beja - 0,4%; Portalegre - 0,2%.
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Os motivos das denúncias foram, sobretudo, a 
desproteção social e a vulnerabilidade das 
vidas de quem trabalha na advocacia ou na 
solicitadoria. O facto de a falta de resposta da 
CPAS ser o tema na ordem do dia terá tido al-
guma influência nos números elevados de de-
núncias sobre este tema (97,5%). No entanto, 
este é um problema estrutural destas profis-
sões, que se arrasta há vários anos e que, com 
o proliferar da precariedade é também ele 
agravado. Daí que seja justo concluir, até por-
que várias denúncias o referiam expressamen-
te, que há uma interligação entre vários dos 
motivos que justificam as denúncias. Além da 

falta de reposta da CPAS, 1,6% das denúncias 
foram relativas a situações de precariedade 
e de abuso laboral. Os falsos recibos verdes 
foram, tal como noutras profissões, os primei-
ros a ser despedidos ou a ter cortes unilaterais 
no salário; assistimos a uma desregulação dos 
horários de trabalho; e, entre outros abusos, a 
ameaça de despedimento esteve sempre pre-
sente. Por fim, registámos ainda algumas de-
núncias, correspondentes a 0,9%, que diziam 
respeito a outros assuntos destas profissões, 
das quais se destacam os honorários em atra-
so dos advogados que estão no acesso ao di-
reito.

Portol isboab raga coimbraa veirol eiria setúbal viseuv iana madeirac ast. brancof aro santarém v.
 

realb ragançaa çoresg uarda évora beja portalegre

27.2
22.9

13.9

6.4 5.3 3.6 3.4 3.2 2.5 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 1 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2

Percentagem
por distrito
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Os testemunhos e comentários pessoais in-
cluídos pelos/as respondentes dão conta de 
seis dimensões principais da sua experiência 
de fragilidade social em muitos casos dramáti-
ca no quadro da presente pandemia, mas que, 
para quase todos/as, é uma condição associa-
da em permanência à sua profissão

Nesta secção, optamos por respigar excertos 
desses testemunhos e comentários sem mais 
análise, por entendermos que eles são em si 
mesmos ilustrativos da realidade. Organiza-
mos a secção em seis pontos, precisamente os 
seis aspetos mais referidos pelos/as respon-
dentes.

4.1. FALTA DE RENDIMENTO
•  “Dadas as circunstâncias sofri uma qua-

se total perda de rendimentos. Não tenho 
outra atividade para sobreviver. As des-
pesas mantém-se as mesmas. Preciso de 
ajuda.”

•	 “Em Março faturei cerca de 300€ e em Abril 
faturei +50€ logo não se considera quebra 
de rendimentos. Ainda assim tenho obri-
gação de pagar por mês 251,00 de CPAS.”

•	  “Estou	 em	 confinamento	 desde	
18/03/2020 e nunca mais tive qualquer 
serviço. Pago renda mensal escritório, 
água, luz, telefone e telemóvel, multicar-
te (saúde), combustível e claro a presta-
ção mensal da CPAS. Contudo, depois de 
15 anos consecutivos a pagar no mês de 
março pela primeira vez, não procedi ao 
pagamento.”

•	 “Na qualidade de agente de execução, 
com a Lei que decreta a suspensão de 
prazos judiciais e despejos, vejo o meu 
trabalho bloqueado! Isto é, não posso 
exercer	a	minha	atividade	profissional	e,	
por conseguinte, não tenho proteção da 
caixa de previdência. (…) Como é possí-
vel que não tenhamos qualquer subsis-
tência, uma vez que por Lei não podemos 
trabalhar!? Exercemos funções públicas, 
com	despesas	para	exercício	da	profissão	
a nosso cargo, aliviando o Estado... Paga-
mos impostos ao Estado!!! E nem assim, 
tem o cuidado de pensarem em nós!!!”

•	 “Sou Advogado há cerca de 3 anos (acabei 
o estágio em novembro de 2016), neste 
ano já pago 251,38 euros de CPAS e sim-
plesmente os meus rendimentos não são 
suficientes,	porque	ainda	não	tenho	pre-
sença	 "em	 praça"	 suficiente	 para	 fazer	
face ao valor das contribuições. Como se 
não bastasse, nesta altura de pandemia, 
estou em casa e dei por mim com uma re-
dução	significativa	de	atividade	laboral.”	

•	 “Quando o trabalho simplesmente de-
saparece: fecho dos tribunais e cancela-
mento de diligências não urgentes, queda 
praticamente total da atividade imobiliá-
ria logo das escrituras e contratos, adia-
mento de decisão por parte dos clientes 
que estão com medo e não querem gas-
tar dinheiro em ações porque não sabem 
o futuro, etc. O rendimento previsto para 
os próximos meses é praticamente igual 
a zero, sem hipótese de reduzir despesas 
fixas	 (rendas,	 telecomunicações,	 água,	

4. TESTEMUNHOS DE FRAGILIDADE E DESPROTEÇÃO
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luz, e despesas familiares) é inaceitável 
que seja obrigatório o pagamento de uma 
prestação à CPAS fundada num rendimen-
to presumido de 2 smn. E pelo facto de não 
contribuir	para	a	SS	fica	vedado	acesso	a	
qualquer dos apoios por esse motivo.”

•	 “Medidas de apoio da CPAS deixam de 
fora quem no mês de março auferiu 0€ de 
rendimentos, pois estive impedida de en-
trar em Ovar desde o dia 11 de Março até 
ao início desta semana, não tendo traba-
lhado durante todo o mês de Março, e por-
que este mês recebi do IGFEJ honorários 
referentes a processos de 2019, que mal 
dão para pagar a contribuição de março e 
o resto das contas normais, já não tenho 
quebra de 40%, logo não posso pedir di-
ferimento do pagamento nem descida de 
escalão, proteção zero.”

•	 “Auferi no período de março/abril em que 
o estado de emergência vigora e em que 
o	 confinamento	é	obrigatório	o	 valor	de	
258 euros ( processamento de honorários 
devidos pelo Serviço de Acesso ao Direito 
e aos Tribunais).”

•	 “(…) com as baixas de rendimentos pro-
vocados pelo estado de emergência, o 
qual teremos de respeitar pela saúde de 
todos, ninguém se preocupa se temos di-
nheiro para comer…”

•	 “Neste momento o único rendimento 
que auferi desde que se iniciou o estado 
de emergência, foram os pagamentos do 
instituto (do acesso ao direito) relativos 
a serviços realizados em janeiro e dezem-
bro. Os quais tive de partilhar com uma 
colega que me assegurou as diligências, 
uma vez que nessa altura tinha acabado 
de	ser	mãe.	Tenho	dois	filhos	de	três	anos	
e outro com 9 meses e apenas o salário 
certo do meu marido. Todos os processos 
que tinha em mãos estão neste momento 
parados.”

•	 “Estou de quarentena por sofrer de es-
clerose múltipla tipo 1 desde o início de 
Março	 além	 disso	 tenho	 uma	 filha	 de	 4	
anos que tenho em casa, não tenho qual-
quer apoio do CPAS, pelo contrário ainda 
querem que pague 251 euros mesmo não 
ganhando um cêntimo.”

•	 “Total desproteção na paternidade, des-
proteção na doença, desproteção duran-
te a pandemia com quase total perda de 
rendimentos tendo que ter pedido apoio 
financeiro	aos	pais.	Caso	contrário	eu,	a	
minha mulher - também advogada nas 
mesmas	condições	-	e	a	minha	filha	de	4	
anos passaríamos todos fome e não tería-
mos dinheiro para a renda da habitação 
e para pagar a contribuição para o CPAS.”

•	 “Este ano de 2020, no mês de janeiro re-
cebi ZERO, no mês de fevereiro recebi 
ZERO, logo não tenho como pagar 251,38 
para este sistema, que mais não é que um 
esquema em pirâmide.”

4.2. FALTA DE PROTEÇÃO 
PELA CPAS

•	 “Há 27 anos que sou advogada. Sempre 
paguei atempadamente as minhas con-
tribuições para a CPAS. Há 5 anos tive 
um carcinoma (…) que obrigou a (…) in-
ternamento no IPO para tratamento com 
(…)	que	me	obrigou	a	ficar	em	isolamen-
to total em casa após a alta hospitalar. 
O único auxílio que recebi da CPAS foi o 
equivalente a um SMN. Em Dezembro de 
2019 novo problema oncológico, tive que 
ser submetida a nova cirurgia. (…) perío-
do de convalescença de cerca de 2 meses. 
Recebi 600€ da CPAS pelos 5 dias de inter-
namento. Tenho 74% de incapacidade e 
não tenho qualquer tipo de apoio da mi-
nha caixa de previdência.”
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•	 “A única ‘benesse’ é o atraso nos pagamen-
tos durante 3 meses, que depois irá agra-
var as contribuições subsequentes em 30 
euros. Ou seja, em outubro quando tudo 
(?) estiver passado, com a crise económica 
à espreita, irei ter de contribuir ainda mais 
do que sou obrigado.”

•	 “A CPAS não ter qualquer resposta do pon-
to de vista assistencial (…). A CPAS no mí-
nimo tem que ter as mesmas caracterís-
ticas do regime geral dos trabalhadores 
independentes ou então não tem razão de 
existir.”

•	 “No	final	do	ano	passado,	fui	sujeita	a	uma	
cirurgia e, pela primeira vez, tentei obter 
um benefício da CPAS, que consistia num 
pequeno reembolso que dizem pagar aos 
seus contribuintes, em caso de cirurgia e/
ou internamento hospitalar. Tal reembolso 
acabou por ser-me negado, com o funda-
mento de que a cirurgia, sem internamento 
hospitalar, não dá lugar a qualquer apoio!”

•	 “A CPAS não permite o resgaste em caso 
de não se atingir o prazo de garantia (15 
anos); não permite o acesso à pensão única 
quando se tem em simultâneo descontos 
para a CPAS e para a Segurança Social; as 
sociedades de advogados não pagam con-
tribuição para a CPAS.”

•	  “Descontamos para uma alegada Caixa de 
Previdência, que de previdência nada tem. 
Apenas serve para acautelar uma eventual 
reforma que, nesta data, nem sequer esta-
mos certos que a iremos usufruir. Quanto 
a apoios, em situação de doença ou como 
esta de perda de rendimentos por circuns-
tâncias supervenientes e atípicas, estamos 
absolutamente desprotegidos.”

•	 “Somos apenas contribuintes e em nada 
beneficiários.”

•	 “Total desproteção na maternidade e na 
doença.”

•	 “Falta de proteção na doença”

•	 “Foi aprovado um regulamento em que 
para requerermos o DIFERIMENTO (ou a 
baixa de um escalão) das contribuições de 
Abril, Maio e Junho, temos que PROVAR 
uma quebra de rendimento no mínimo de 
40%, tendo como base o mês anterior. Ou 
seja, para requerer deferimento no mês de 
Abril, a quebra de 40% afere-se com a com-
paração de rendimentos de Março; para o 
mês de Maio, com os rendimentos de Abril, 
e assim sucessivamente. Ora, se em Abril 
faturar 0,00€ (o que não é nada difícil dada 
a situação que vivemos atualmente), e em 
Maio faturar 50,00€ (ou mantendo o ZERO), 
já não preenchemos o requisito da quebra 
de rendimentos. E, mais importante ainda, 
se para pagar me presumem um rendimen-
to de 2 salários mínimos, porque tenho que 
provar queda de rendimentos numa situa-
ção óbvia de queda de rendimentos abis-
mal em todos ou quase todos os sectores 
de atividade em Portugal?”

4.3. CÁLCULO/VALOR DA  
CONTRIBUIÇÃO

•	 “Pagamos, no mínimo, 251€ por mês à 
CPAS com base em rendimentos presumi-
dos (e não reais)”

•	 “Tenho	 um	 vencimento	 de	 750€	 fixo	 em	
2019. E a CPAS obriga-me a efetuar descon-
tos sobre dois salários mínimos nacionais.”

•	 “Pago 251€/mensais à CPAS, quer ganhe 
500€, quer ganhe 5000€.”

•	 “Para um trabalhador independente des-
contar para o sistema da Segurança Social 
251,38€ é preciso faturar 1678,00€ bru-
tos por mês, 1174,60€ líquidos (1678€x3= 
5034€, rendimento relevante 70% é 3523,80 
que dividido por 3 se obtém 1174,60 ao 
qual se aplica a taxa de 21,4%= 251,36€). 
E neste caso o trabalhador independente 
desconta de acordo com a sua capacidade 
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contributiva.”

•	 “Exerço advocacia em prática individual há 
cerca de 20 anos. Para poder exercer sou 
obrigada a efetuar descontos para a CPAS. 
Descontos que são calculados com base em 
rendimentos presumido e não reais. Sendo 
obrigados a descontar um mínimo mensal 
de 251,38€, quer tenhamos rendimentos 
ou não, tal desconto não nos dá direito 
a qualquer benefício, como subsídio de 
doença, apoio à família, desemprego, ou 
na situação atual de pandemia. Mais grave, 
existindo um escalão mínimo e não a tribu-
tação de acordo com os rendimentos, per-
mite que um advogado que ganhe 1000€/
mês pague os 251€ e outro advogado que 
ganhe 10000€/mês pague os mesmos 251€, 
restando-lhe dinheiro para poder fazer um 
PPR ou um seguro de saúde.”

•	 “A CPAS é uma completa ilegalidade: pre-
sume que nós advogados, ganhamos cer-
ca de 2 salários mínimos, e obrigam-nos a 
pagar contribuições absolutamente absur-
das, que põem em causa a nossa subsistên-
cia, a da nossa família, e que em nada são 
proporcionais ao por nós auferido.”

•	 “É completamente injusto ser OBRIGADA 
a pagar €251 mensais, quer tenha ou não 
rendimentos, não posso optar por fazer 
descontos proporcionais ao meu rendi-
mento (como na Segurança Social para 
os demais trabalhadores independentes), 
não tenho qualquer assistência na doen-
ça (ou outros direitos dos trabalhadores 
independentes). Se, eventualmente, tiver 
uma doença ou acidente mais grave que 
prejudique o meu trabalho, serei obrigada 
a continuar a pagar €251 mensais, ainda 
que receba apenas 10€ ou €100 mensais. 
Na verdade, eu sou obrigada a pagar €251 
mensais à CPAS para poder exercer a ad-
vocacia! Pelo contrário, um advogado que 
receba €3.000/€30.000/€300.000 pode des-
contar para a CPAS apenas €251 ou tem o 
direito de optar por descontar por um esca-

lão superior! Assim, é imposto aos advoga-
dos com menos rendimentos um pagamen-
to mínimo de €251 mensais e os advogados 
com maiores rendimentos podem descon-
tar para a CPAS apenas €251 ou um valor 
superior, caso assim pretendam!”

•	 “Os advogados e solicitadores descontam 
por anos de inscrição, o que torna possível 
que um advogado ou solicitador que ganhe 
100.000 mensais (ou mais, o céu é o limite) 
e outro que esteja desempregado paguem 
exatamente o mesmo à CPAS.”

4.4. PRECARIEDADE E FALSOS 
RECIBOS VERDES 

•	 “Existem inúmeros trabalhadores depen-
dentes encapotados, que são falsos reci-
bos verdes, sem direito a férias, a uma re-
muneração, a licenças de maternidade e 
paternidade."

•	 “Como advogado jovem que sou (cerca de 
1 ano e meio de exercício) posso constatar 
que os advogados da minha geração, que 
não herdaram, deparam-se com uma de 
duas duras realidades: 1- trabalhar numa 
sociedade, mediante falsos recibos ver-
des, por uns míseros €700/€800 (sendo que 
ainda têm de pagar CPAS do próprio bol-
so!!!!) 2- iniciar em prática individual, sen-
do que nos primeiros 5 anos certamente 
não terão dinheiro para comer e, não raras 
vezes, trabalhar em part time ou recorrer à 
ajuda dos pais para pagar CPAS, quotas da 
OA	e	afins.”

•	 “Trabalho numa sociedade de advogados e 
somos falsos recibos verdes.”

•	 “Valores de estágio praticados pela ordem 
dos advogados elevados e falta de remune-
ração pelas sociedades de advogados du-
rante o estágio.” 

•	 “Trabalho como colaboradora de um Agen-
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te de Execução a 50 km de casa e tenho um 
ordenado a recibos verdes de 800€, tendo 
de pagar 251€ para o CPAS, com a agravan-
te de não ter qualquer proteção social.”

•	 “Estou atualmente a fazer o estágio de 
acesso à Ordem dos Advogados e tenho 
duas principais razões de descontenta-
mento. A primeira prender-se com o facto de 
a propina do mesmo ser onerosa, e que tem 
de ser suportada pelo estagiário. A segunda 
relaciona-se com o facto de o estágio não 
ser remunerado, e, quando é, os patronos 
não oferecem quantias dignas pelo trabalho 
autónomo e capaz feito pelo estagiário.”

•	 “O regime de trabalho em sociedade de 
advogados é completamente desregulado 
e permite que as sociedades usem os ad-
vogados e depois "deitem fora" (aconte-
ceu me 3 vezes em 3 anos, a última agora 
por causa da pandemia). Não há direitos, 
não há nada. É precariedade absoluta. A 
outra opção por causa da CPAS, que não 
é mais do que uma organização que vive a 
conta dos milhares de advogados. Desde 
abusos de posição dominante a cobranças 
inconstitucionais de contribuições, estes 
fazem de tudo e com a colaboração do go-
verno. Todas as razões apontadas à CPAS, 
eu subscrevo.. é uma luta que travo desde 
2009 e que pensei só agora ter ganho com 
a suspensão da minha CP. Enganei-me, en-
viaram a nota na mesma para ser paga!!”

4.5. ACESSO AO DIREITO

•	 “Ainda porque estamos inscritos no acesso 
ao direito, as tabelas não são atualizadas 
desde 2004, estando a auferir exatamente 
o mesmo valor que recebia a data.”

•	 “As tabelas de honorários encontram-se 
por rever desde 2004, os valores respetivos 
são totalmente desfasados da realidade 
económica.”

•	 “Sistema de Acesso ao Direito é pago se-
gundo valores tabelados há 16 anos (em 
2004).”

•	 “(…)	dependo	das	oficiosas	que	são	pagas	
mal e a más horas e a preços muito baixos 
e as custas judiciais são exageradas o que 
leva as pessoas necessitadas a pedir apoio 
judiciário e anão escolher o advogado...”

•	 “Só estou a trabalhar com o apoio judiciá-
rio que tem a tabela sem ser revista des-
de	2004	e	só	sou	paga	no	fim	do	processo	
que pode demorar anos (em média é ano e 
meio). Por processo recebo 204 €... É todos 
os meses sou obrigada a pagar para o CPAS 
150 € pois estou no 4 escalão. Quer receba 
ou não...este ano ainda só recebi 204 € em 
Março...todos os outros meses incluindo 
este estou a zero tendo já honorários con-
firmados	que	devo	receber	no	fim	de	Maio	
e	Junho	[confirmados	em	Março	e	Abril].”

4.6. BAIXO VALOR  
DAS REFORMAS

•	 “Eu que faco desconto para a CPAS desde o 
final	do	meu	estagio	(cerca	de	25	anos)	tinha	
uma reforma de cerca de 1.200 euros e de-
pois	do	saque	que	fizeram	à	CPAS	vou	receber	
(?????) menos de 700. A CPAS devia começar 
por encontrar os responsáveis por este roubo.”

•	 “Só de exemplo, se eu estiver sempre no 5º 
escalão, irei receber aos 65 anos (perfaz 19 
anos de descontos) 290,00€, é no mínimo 
ridículo, o valor exigido. Fiz a simulação 
para subir para o ano de 2021 para o 8º es-
calão e para a reforma, só subirá 50,00€.”

•	 “Quando iniciei a minha carreira contribu-
tiva, simulei o valor de reforma na CPAS e 
teria uma reforma de cerca de 1600€ em 
2037. Atualmente faço a mesma simulação 
e	verifico	que	em	2037	 terei	uma	reforma	
na CPAS de 700€.”
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Está claro para todos/as que a segunda vaga 
da crise pandémica será a crise social. A per-
da de rendimentos e a fragilização do trabalho 
estão aí, em todos os setores, e as estratégias 
austeritárias voltam a ser referidas por alguns 
como inevitáveis. O Bloco de Esquerda rejeita 
essa falsa saída e sublinha que as aprendiza-
gens feitas com a política que, depois de 2015, 
permitiu ao país sair do afundamento social 
e económico têm que estar presentes agora 
diante de um novo horizonte de ataque ao tra-
balho, ao salário e à pensão.

A resposta à situação de fragilidade de advo-
gados/as e solicitadores/as passa, desde logo, 
por medidas imediatas, de emergência. Para 
o efeito, o Bloco de Esquerda apresentou um 
Projeto de Lei que cria, por um período bem 
delimitado no tempo, o Subsídio Extraordi-
nário de Desemprego e de Cessação de Ativi-
dade, uma prestação que tem como objetivo 
universalizar a proteção a todos/as os/as que 
perderam o seu trabalho e/ou a sua fonte de 
rendimento. Esta prestação visa responder a 
todos os trabalhadores que perderam o seu 
trabalho, mas ficaram de fora das prestações 
sociais existentes: os trabalhadores que ti-
nham um contrato precário mas não cumprem 
os prazos de garantia para acederem ao sub-
sídio de desemprego ou ao subsídio social de 
desemprego; as trabalhadoras e trabalhadores 
informais; as trabalhadores do serviço domés-
tico que trabalham com uma pluralidade de 
patrões e não têm nenhum contrato a tempo 
inteiro; os advogados e solicitadores que não 
são abrangidos pela Segurança Social e cuja 

Caixa própria não lhes dá qualquer resposta 
neste contexto; os trabalhadores independen-
tes de todas as profissões que focaram excluí-
dos do apoio extraordinário que foi criado, ou 
cujos valores não lhes permitem sobreviver. 

Mas, para lá do plano de emergência, o cami-
nho tem que ser o do robustecimento do sis-
tema de proteção social de advogados/as e 
solicitadores/as e a defesa dos direitos do tra-
balho nessas profissões.

Neste contexto, o Bloco de Esquerda encara 
como necessária a integração da CPAS na 
Segurança Social como forma de garantir a 
estes milhares de profissionais direitos sociais 
fundamentais que não lhes são reconhecidos 
no presente. Trata-se de uma solução que re-
quer o estudo das várias modalidades em que 
ela pode ser concretizada, que exige a salva-
guarda dos direitos adquiridos pelas carrei-
ras contributivas para a CPAS e que impõe a 
conceção rigorosa de um período de transição 
que acautele todos os direitos presentes nes-
te ajustamento de dois sistemas de segurança 
social. Mas, mais que tudo, o Bloco de Esquer-
da está ciente de que se trata de uma solução 
que tem que ter consigo a força dos/as profis-
sionais da advocacia e da solicitadoria. O ca-
minho percorrido até aqui mostra que sem um 
movimento determinado de advogados/as e 
solicitadores/as esta transformação carecerá 
de suporte para se concretizar.

Por outro lado, o Bloco de Esquerda retomará 
a sua iniciativa legislativa para o reconheci-

5. QUE CAMINHOS PARA O FUTURO
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mento dos direitos laborais no exercício da 
advocacia. O Projeto de Lei n.º 1175/XIII/4.ª, 
apresentado em março de 2019, garante que, 
nos casos em que haja um exercício da profis-
são em regime dependente e exclusivo – ou 
seja, sempre que a profissão é exercida para a 
mesma entidade empregadora, com um ren-
dimento fixo, sujeita a horário de trabalho, 
ao cumprimento de códigos de conduta, com 
inserção do/a advogado/a na estrutura orga-
nizativa da sociedade, respeitando tudo o que 
a entidade empregadora exige – as relações 
laborais no âmbito da advocacia são desen-
volvidas dentro da legalidade, através de um 
contrato de trabalho reduzido a escrito, apli-
cando-se o Código do Trabalho ao início, ao 
conteúdo e à cessação dessas relações labo-
rais.  A erradicação dos falsos recibos verdes 
do universo da advocacia é um imperativo da 
democracia e do Estado de Direito. O Bloco 
voltará a apresentar esta iniciativa com esse 
propósito.

Por fim, o Bloco de Esquerda exigirá que se 
cumpra a lei em matéria de reformulação da 
tabela de honorários dos serviços presta-
dos por advogados/as no acesso ao direito 
e aos tribunais. A Lei n.º 34/2004, de 29 de 
julho, remete para uma portaria conjunta dos 
Ministérios da Justiça e das Finanças a regula-
mentação da remuneração dos/as advogados/
as pelos serviços que prestam no quadro do 
acesso ao Direito. Essa portaria continua por 
publicar há 16 anos! O Bloco de Esquerda jun-
ta-se à exigência de que esta ofensa a tantos 
profissionais cesse de imediato. E defenderá 
afinamentos no regime de remuneração que 
possam incluir o pagamento de atos e diligên-
cias processuais e não apenas de processos 
findos. 


