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Ofício n.º 544/1.ª-CACDLG/2020                                   Data: 09-09-2020 

NU: 662436  

 

ASSUNTO: Súmula da discussão do Projeto de Resolução n.º 569XIV/1.ª (BE) – Recomenda 

ao Governo a revisão da tabela de honorários dos serviços prestados por 

advogados no Sistema de Acesso ao Direito aos Tribunais. 

 

 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia 

da República e da deliberação interpretativa deste preceito adotada pela Conferência de 

Presidentes de Comissões em 2 de outubro de 2008, e para o efeito do agendamento da sua 

votação em sessão plenária, cumpre-me remeter a Vossa Excelência a súmula da discussão 

do Projeto de Resolução identificado em epígrafe, que teve lugar na reunião da Comissão, 

realizada a 9 de setembro 2020. 

 

Com os melhores cumprimentos,  
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Informação 

sobre a discussão do Projeto de Resolução n.º 

 

569/XIV1.ª (BE) - RECOMENDA AO GOVERNO A REVISÃO DA TABELA DE 

HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ADVOGADOS NO SISTEMA DE 

ACESSO AO DIREITO E AOS TRIBUNAIS 

 

O Projeto de Resolução n.º 569/XIV/1.ª (BE) - «Recomenda ao Governo a revisão da tabela 

de honorários dos serviços prestados por advogados no Sistema de Acesso ao Direito e aos 

Tribunais»,  deu entrada na Assembleia da República em 9 de julho de 2020, tendo baixado 

à Comissão em 14 de julho de 2020, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do 

artigo 128.º do Regimento da Assembleia da República. 

Intervieram na discussão na Comissão, na reunião de 9 de setembro de 2020, além do 

Senhor Presidente, as Senhoras e Senhores Deputados José Manuel Pureza (BE), Joana Sá 

Pereira (PS), António Filipe (PCP), Mónica Quintela (PSD) e Carlos Peixoto (PSD), que 

debateram o conteúdo do Projeto de Resolução nos seguintes termos: 

- O Senhor Deputado José Manuel Pureza (BE) apresentou o projeto de resolução em 

discussão, relembrando que a Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, que alterou o regime de acesso 

ao direito e aos tribunais, remetia a fixação da tabela de remuneração dos advogados, pelos 

serviços profissionais prestados no âmbito do apoio judiciário, para portaria, o que veio a ser 

concretizado pela Portaria n.º 1386/2004, de 10 de novembro. Recordou, contudo, que 

devido a um congelamento que perdurou até à Portaria n.º 161/2020, de 30 de junho, só este 

ano é que aqueles profissionais viram os honorários atualizados e, tendo em conta o valor do 

aumento (8 cêntimos), consideraram essa atualização uma afronta, sobretudo quando 

contextualizada no momento atual, pautado pela diminuição de rendimentos de alguns 

profissionais em virtude da situação de saúde pública. Assim, afirmou que o Projeto de 

Resolução se apresentava com dois propósitos: recomendar ao Governo que fizesse a revisão 

da tabela na lógica subjacente ao cálculo dos valores da remuneração, bem como a revisão 

da própria tabela no que respeita aos valores concretos atribuídos a diversos atos 
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processuais, cujos exemplos constam do Projeto de Resolução e se revelavam desajustados 

da realidade. 

- A Senhora Deputada Joana Sá Pereira (PS) começou a sua intervenção por saudar a 

iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE, dando conta de que o Grupo 

Parlamentar do PS iria acompanhar aquele Projeto de Resolução. Sem prejuízo, frisou a 

necessidade de separar duas questões, a primeira relativa ao valor do aumento dos 

honorários, referindo que o Governo se havia limitado a executar aquilo que estava previsto 

na lei, e a segunda relativa a avaliação da justiça do valor atribuído. Sob este aspeto, 

recordou que a Senhora Ministra da Justiça, na última audição regimental, tinha assumido o 

compromisso de revisão da tabela. Terminou concluindo pela necessidade de reponderação 

global do sistema tendo por base duas premissas: a justa e adequada remuneração dos 

profissionais e a garantia da sustentabilidade do sistema. 

- O Senhor Deputado António Filipe (PCP) iniciou a sua intervenção recordando que a 

Lei n.º 40/2018, de 8 de agosto, que procedeu à  atualização anual dos honorários dos 

serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário, alterando a Lei 

n.º 34/2004, de 29 de julho, determinou que a atualização dos honorários deveria ter por 

critério a evolução da inflação mas também a necessidade de garantir uma remuneração 

digna e justa aos advogados, e que considerava que este último critério havia sido ignorado 

pelo Governo na atualização que resultou num aumento de 8 cêntimos. Por outro lado, 

alertou para o facto da lei aprovada em 2018 determinar que a atualização dos honorários 

fosse fixada por portaria publicada até 31 de dezembro de cada ano, o que não aconteceu e, 

portanto, no seu entendimento, revelava manifesto incumprimento por parte do Governo. 

Sem deixar de saudar o mérito do propósito subjacente ao Projeto de Resolução, identificou 

um problema na recomendação, uma vez que fixação da tabela de honorários é feita por 

portaria, um ato administrativo, não faz sentido que o Governo apresente uma proposta de 

portaria à Assembleia da República.  

 

- A Senhora Deputada Mónica Quintela (PSD) manifestou a sua concordância com a 

posição expressa pelo Grupo Parlamentar do PCP, salientando o incumprimento, durante 2 

anos, da imposição de publicação, até 31 de dezembro de cada ano, da portaria que atualiza 
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a tabela de remuneração dos advogados que prestam apoio judiciário. Quanto critérios tidos 

em conta na última atualização, referiu ter sido ignorada a relevância da profissão, 

constitucionalmente consagrada, e recordou que quando um cidadão não consegue aceder à 

justiça por carência económica, é dever do Estado suportar essas despesas, pelo que, o 

trabalho dos profissionais que prestavam apoio judiciário era um verdadeiro serviço público. 

Alertou para o facto de toda a tramitação processual atinente à cobrança de honorários ter 

ficado parada devido à pandemia, o que prejudicava a situação económica de muitos 

profissionais e sinalizou que o compromisso da Senhora Ministra da Justiça relativo à 

revisão da tabela de honorários já se reportava a 2016, sem que, à presente data, algo tivesse 

sido feito. Terminou afirmando que o Grupo Parlamentar do PSD acompanhava a iniciativa 

do Grupo Parlamentar do BE que considerava justa.  

- O Senhor Deputado Carlos Peixoto (PSD) usou da palavra para manifestar a sua 

surpresa com as posições expressas pelos Grupos Parlamentares do BE e do PCP, uma vez 

participaram nas negociações que conduziram à aprovação dos Orçamentos de Estado dos 

últimos 4 anos e não lhe parecia que a preocupação com os honorários dos advogados 

oficiosos tivesse sido contemplada naqueles orçamentos, sabendo as forças políticas 

referidas que era necessário dotar o orçamento de um valor especifico para satisfação 

daquela necessidade. 

- O Senhor Deputado José Manuel Pureza (BE) retomou o uso da palavra reforçando a 

seriedade da questão em debate e a necessidade de a resolver rapidamente. Afirmou que não 

era exatamente verdade que o Governo se tenha limitado a executar a Lei pelos motivos que 

foram invocados no debate mas, ainda que assim se entendesse, a aplicação mecânica da lei 

seria um argumento a favor do Projeto de Resolução, para que a mesma fosse evitada. 

Referiu ainda que o objetivo da recomendação era que o Governo apresentasse uma proposta 

até ao final do ano corrente, para entrar em vigor no ano seguinte, salvaguardando assim o 

cumprimento da norma-travão. 

Encerrada a fase de debate, o Senhor Presidente usou da palavra para fazer uma sugestão 

de redação para a parte deliberativa do Projeto de Resolução, nos seguintes termos: 
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«Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe à Assembleia da República que recomende ao 

Governo que: 

Desencadeie, até ao final de 2020, os instrumentos legais e regulamentares necessários à 

aprovação de uma nova tabela de honorários dos/as advogados/as pelos serviços prestados 

no âmbito do sistema de acesso ao Direito e aos tribunais, sustentada numa nova base de 

cálculo e alterando os montantes devidos pelos diferentes atos processuais por eles/as 

praticados nesse contexto.» 

O Senhor Deputado José Manuel Pureza (BE) agradeceu a sugestão e informou que a 

mesma seria ponderada junto do seu Grupo Parlamentar. 

 

Palácio de S. Bento, 9 de setembro de 2020. 
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