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Sociedades
abertas
a outros
profissionais
criam divisão
na advocacia

Sociedades multidisciplinares estão
longe de agradar aos advogados mas
há quem as defenda como Rui Pena
desde que exista a necessáriaregulação

JOÃOMALTEZ

Sim nãoou talvez Acriação de so
ciedades de advogados que admi
tam profissionais de outras activi
dadescomo sóciosestá longe de ser
pacífica edentro daadvocaciaqual
quer das respostas é possível 0
temaesteve em debate no recente

congresso nacional daAssociação
das Sociedades de Advogados de
Portugal ASAP e adivisão daclas
se manteve se

A lei que estabelece o regime ju
rídicodecriação organização e fun
cionamento das associações públi
casprofissionais permite mas não
impõe a multidisciplinariedade
observaRui PenaOactual presiden
te do InstitutodasSociedadesdeAd

vogados ISA dizadmitir emprin
cípio emboracom asdevidas caute
las apossibilidade de serem cria
das sociedadesdeadvogados multi
disciplinares em Portugal

Conforme adianta além dos ad
vogados actualmente as equipas
integram também em muitos ca

sos embora enquanto profissões
de suporte à prestação de serviços
jurídicos solicitadores gestores
engenheiros informáticos técnicos
de marketingou gestores de recur
sos humanos

Até por isso diz este sócio da
CMS RPA não parece vir mal ao
mundo queassociedades abramas
suas portas a outros desde que a
maioria do capital social se mante
nha na posse de advogados e que ao
mesmo tempofique salvaguardado
contratualmente com os nãojuris
tas o respeito pelo dever de sigilo a
que aadvocacia está sujeita

Depois Rui Pena entende tam
bémque o pilar de toda a estrutu
rade uma sociedade de advogados
é aprestação de serviçosjurídicos
aos clientes razão que o levaa de
fender a necessidade de os ques
tionar para que se perceba o que
querem e se esta nova realidade
lhes poderá oferecer melhores
serviços Os clientes devem ava
liar defende

Háalgode queoactualpresiden
te do ISAnãoabremão o futurodi

plomalegal com osestatutosdaOr
demdosAdvogados OA nãopode
deixarde regulamentardevidamen
te as sociedadesmultidisciplinares
Emseuentendimento o futuroqua
dro legal deverámesmoestabelecer
queacriaçãodeste tipode entidades
terádeserobjectodeautorizaçãoda
própria OA Devendo aOrdem ter
poder regulamentarsobre este tipo

de sociedadese até mesmodissolvêlas caso não cumpramos preceitos
legais estabelecidos

Integrado naGarrigues sociedade
onde exclusivamente emEspanha
é possível a contratação de outros
profissionais Diogo Leónidas Ro
cha lembra que tem havido recur
so a especialistas nas áreas do am
biente como geólogos fiscal no

meadamente economistas ou de
apoio a empresas familiares por
exemplopsicólogos oqueapenas
sucede aparentemente porque o
mercado daadvocacia temde fac
to esta necessidade

Arealidade emcausaganhoudi
mensão em 1997 quando a Garri
gues se fundiu com a consultora
ArthurAndersen Dessa fusão re

sultou a possibilidade de também
economistas poderemchegarasó
cios da estrutura referida Contu

do segundo Leónidas Rocha hoje
são poucos os não advogados que
têm esteestatuto E nos escritórios

de Portugal avançaainda esta rea
lidade nem existe

Sem assumir uma opinião pe
remptória sobre se é ou não a favor
daexistênciade sociedades multi

disciplinares este sócio da firma
luso espanhola entendeque há ne
cessidade de salvaguardar alguns
aspectos casoumfuturo quadro le
gal venha de facto a autorizar este
tipo de estruturas Desde logo de
fende a necessidade de salvaguar
dar a independência dos escrito
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rios através da manutenção da
maioriado capital poradvogados
Depois não abdica de princípios
a que a advocacia tem de respon
der como sejamo sigilo profissio
nal e a salvaguarda de que não
existirão situações de conflitos de
interesse

Pedro Rebelo de Sousa sócio
fundadordaSRS temumenten
dimento de menor abertura re

lativamente a este tipo de estru
turas societárias Em sua opi
nião a hipótese de virem a ser
criadas sociedadesmultidiscipli
nares deve ser olhada com mui

ta cautela Tanto mais que con
sidera as poucas experiências
neste campo e noutros países
está longe de seramelhor Assis

tiu se ao insucesso das socieda

desmultidisciplinares afiança
muito por falta de um quadro re
gulatório

Omesmo advogado considera
que abertaapossibilidadeserádi
fícil travaraentradadeoutrospro
fissionais nãoadvogados nas socie
dades Neste sentido lançaoaler
ta quandodizqueexiste a hipóte
sedeasfirmasdeauditoriaentra

rememforçanomercadoquehoje
é apenas da advocacia

Se vê as sociedades multidisci

plinarescomreticências já apos
sível aberturadocapital social dos
escritórios de advogados a outros
investidores é algo que não o cho
ca Desde que aposiçãodesteúlti
mos sejaminoritária

Ocontrolodocapital pelos ad
vogados temqueestardevidamen
te salvaguardado diz Pedro Re
belodeSousa depoisde semostrar
favorável àpossível entradanoca
pital das firmas de advocaciapor
parte de instituições financeiras
Prefiro ter um sócio do que um
credor argumenta

Trabalhar com
advogados para
ser advogado

A melhor maneira de aprender
uma determinada profissão e
formar bons profissionais é
trabalhar com outros

profissionais do mesmo ramo
de actividade Para Pedro Siza
Vieira sócio da Linklaters isto
quer dizer tão simplesmente
que os advogados devem
trabalhar e aprender com
outros advogados Na sua
perspectiva tal poderá estar
longe de ser fácil se as
sociedades de advocacia forem

multidisciplinares O tema foi
um dos que dominou o último
encontro nacional da ASAP
onde o antigo presidente da
associação Pedro Cardigos
levantou a questão no sentido
de que se torne perceptível de
onde vem a necessidade de

alteração da lei das associações
públicas que entretanto
obrigará à alteração dos
estatutos dos advogados Para
si a interrogação que deve
colocar se é se a criação de
sociedades multidisciplinares
será melhor ou pior para os
destinatários dos serviços de
advocacia Em sua opinião
dificilmente será melhor

IDEIAS CHAVE

O QUE ESTA EM CAUSA
PARA AS SOCIEDADES

NOVA LEI DAS ASSOCIAÇÕES
PÚBLICAS PROFISSIONAIS
A Lei n° 2 2013 de 10 de Janeiro
estabelece o regime
de criação organização e
funcionamento das associações
públicas profissionais Este novo
quadro legal obriga a Ordem dos
Advogados a adoptar um novo
estatuto para adequar o mesmo
à mudanças legais

PROPOSTA DA ORDEM

DOS ADVOGADOS
Já este ano o actual Conselho
Geral da Ordem dos Advogados
tornou público uma proposta
de alteração ao quadro legal de
funcionamento da instituição
e do exercício da profissão onde
incluium capítulo ligado às
sociedades de advogados

VÁRIAS FORMAS
DE SOCIEDADES PREVISTAS

Na referida proposta são
avançadas as possibilidades òe
constituição de sociedades de
advogados sociedades de
advogados e outros profissionais
sociedades de advogados e não
profissionais e sociedades de
advogados outros profissionais
e não profissionais

É TEMA QUE DIVIDE A
ADVOCACIA SOCIETÁRIA
A possibilidade de criação de
sociedades multidisciplinares tem
os seus defensores em alguns
escritórios de advocacia desde
que este tipo de estruturas sejam
unicamente autorizadas e sujeitas
à regulação da Ordem dos
Advogados A abertura das
sociedades a outros profissionais
é contudo muito criticada
nomeadamente por poderem
estar em causa questões de
ordem deontológica como o sigilo
profissional ou o conflito de
interesses temas muito caros
à classe

ABERTURA DE CAPITAL SOCIAL

AOUTROSPROFISSIONAIS
Na proposta relativa ao tipo de
sociedades cria se a possibilidade
de abertura do capital das
sociedades de advogados a outros
profissionais que não apenas os
causídicos A Associação das
Sociedades de Advogados de
Portugal a que presidente Pedro
Raposo é defensora desta
possibilidade por a mesma poder
funcionar como um meio de
financiamento das firmas de
advocacia
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