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Exmo. Senhor
Professor Doutor Luís Menezes Leitão
Ilustre Bastonário da Ordem dos Advogados
Largo de São Domingos, nº 14
1169-060 Lisboa
Lisboa, 16 de março de 2020
Assunto: Medidas de contingência de apoio aos advogados

Atravessamos tempos muito difíceis e que exigem de todos nós, como nunca
antes, solidariedade, união, entreajuda e ação perante as dificuldades que a conjuntura
atual provoca à Advocacia.
Os desafios que enfrentamos exigem que os órgãos da Ordem tentem encontrar soluções
que procurem minorar as dificuldades provocadas.
Uma das principais dificuldades respeita aos prazos judiciais, situação que carece de uma
solução que proteja quer os interesses dos cidadãos, quer os interesses das advogadas e
dos advogados.
O Conselho Regional de Lisboa disponibiliza-se para colaborar com o Conselho Geral no
esforço para encontrar essa solução, a qual poderá passar pela prorrogação ou
suspensão dos prazos, nomeadamente, quando a prática dos atos obrigue a contactos
sociais ou à existência de meios que os advogados e advogadas não disponham quando
se encontrem em regime de quarentena.
Entendemos, igualmente, que sendo a situação atual uma situação excecional exige
medidas excecionais, razão pela qual as medidas anunciadas pelo Governo devem
abranger as advogadas e os advogados. Assim, solicitamos a V.ª Ex.ª que se digne
diligenciar junto do Ministério da Justiça para que sejam criadas medidas de apoio à
Advocacia, medidas essenciais à sobrevivência económica das advogadas e advogados,
que vão sofrer uma grande quebra nos seus rendimentos devido ao atual surto
epidémico.
Não menos importante, solicitamos a Vª Ex.ª que se digne diligenciar junto do Governo
uma

medida

fiscal

excecional

que

nos

parece

fundamental

para

assegurar

a

sustentabilidade financeira da nossa classe: a suspensão doa pagamentos especiais por
conta.

Por último, solicitamos a V.ª Ex.ª que se digne pugnar junto do Ministério da Justiça pelo
pagamento imediato às advogadas e aos advogados de todos os valores confirmados no
âmbito do Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais.
Ficando ao dispor para a colaboração que entender necessária,
O Colega ao dispor,

Queira V.Exa. Senhor Bastonário, aceitar os meus melhores cumprimentos

____________
João Massano
Presidente do CRL

