
Bastonário promete
resolver problemas
dos advogados

Menezes Leitão arrancou em segundo lugar mas bateu
Figueiredo. Garante que vai alterar Caixa de Previdência
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ordem Luís Menezes Lei-
tão, 56 anos, novo bastoná-
rio da Ordem dos Advogados
(OA), partiu de uma primei-
ra volta em que ficou em se-

gundo lugar. Mas, no sprint
final, com mais 1288 votos,
bateu Guilherme Figueire-
do. Afirmou-se o candidato
da mudança e promete fazer

por ultrapassar os proble-
mas de muitos dos cerca de

33 mil advogados no ativo.
"Temos perfeita consciên-

cia do enorme trabalho que
temos à nossa frente, em
ordem a resolver as dificul-
dades por que passam tan-
tos colegas. Prometemos
não os desiludir e batalhar
todos os dias para devolver
à advocacia o respeito, a di-

gnidade e a segurança de

que tanto carece", declarou
o até agora presidente do

Conselho Superior da OA e

também professor da Facul-
dade de Direito de Lisboa,
além de dirigente da Asso-

ciação Lisbonense de Pro-

prietários.
Entre as várias medidas

defendidas pelo novo basto-
nário - que abdica de rece-

ber um ordenado bruto de
cerca de oito mil euros,
equivalente ao do procura-
dor-geral da República - sa-

lienta-se garantir "presença
obrigatória do advogado em
todos e quaisquer processos
judiciais", com "respeito
pela agenda profissional".

A Caixa de Previdência
dos Advogados e Solicitado-
res - que levou a uma mani-

festação no Porto e em Lis-
boa na sexta-feira - é outra
das batalhas. Pretende "es-
tabelecer o princípio de que
as contribuições para a pre-
vidência dependem da efe-
tiva perceção de rendimen-
tos, isentando do pagamen-
to de contribuições em caso
de ausência de rendimen-
to".

Sobre o sistema de acesso

ao direito e aos tribunais,
para a defesa dos cidadãos
sem possibilidades econó-

micas, Leitão considera ne-
cessária "uma revisão da
atual tabela de remunera-
ções" dos advogados, não
atualizada desde 2004.

O combate à procuradoria
ilícita (prática, por terceiros
não autorizados, de atos da

competência reservada dos

advogados) é outra das prio-
ridades do novo bastonário.

A tomada de posse aconte-
ce a 14 de janeiro.*

Luís Menezes Leitão vai abdicar de salário de oito mil euros ilíquidos



Caixa de Previdência
Fazer auditoria à Caixa e es-
tabelecer o princípio de que
as contribuições dependem
dos rendimentos efetiva-
mente auferidos.

Acesso ao Direito
Rever a atual tabela de re-

munerações, não atualizada
desde 2004.

Atos próprios
Combater os profissionais

que praticam atos da compe-
tência dos advogados, segun-
do a lei dos atos próprios.


