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The Pan African Lawyers Union (PALU) was founded in 2002, only two months 
after the birth of the African Union (AU), by African Bar leaders and eminent 
lawyers, to reflect the aspirations and concerns of the African people and to 
promote and defend their shared interests. It brings together the continent’s five 
regional lawyers’ associations, over fifty-four national lawyers’ associations and 
over 1,000 lawyers from Africa and the Diaspora. It is strategically located in 
Arusha, Tanzania, to be in the vicinity of, and works closely with, the African Court 
on Human and Peoples’ Rights (African Court) and the African Union’s Advisory 
Board against Corruption (AU-ABC), amongst others.
 
PALU’s vision is to see a united, just and prosperous Africa, built on the rule of law 
and good governance. Its mission is to advance the law and the legal profession, 
rule of law, good governance, human and peoples’ rights and socio-economic 
development of the African continent.

PALU has a formal Memorandum of Understanding (MoU) with the AU, and is 
routinely involved in the activities of the O�ce of the Legal Counsel (OLC), the 
Department of Political A�airs (DPA), the African Court on Human & Peoples’ 
Rights (AfCHPR), African Union’s Advisory Board against Corruption (AUABC), 
the African Union Commission on International Law (AUCIL) and the Pan African 
Parliament (PAP), amongst others. 

PALU also regularly engages the East African Community (EAC), the Southern 
African Development Community (SADC) and the International Conference of the 
Great Lakes Region (ICGLR), thus gaining practical and valuable knowledge, skills 
and experience on how African Regional Economic Communities (RECs) and 
Regional Organizations (ROs) interact with the AU. From time to time, PALU 
engages directly in in-country advocacy, especially in crisis situations, where PALU 
could be called upon to share its evolving understanding of how (sub) regional, 
continental and international norms, institutions and actors could play a role in 
sustainable resolution and building of resilient, open, democratic societies.



O Conselho da União Pan-Africana dos Advogados (PALU), em 
representação de todas as Associações Africanas de Advogados 
Regionais e Nacionais:

INSPIRADO por valores de independência, integridade, 
transparência, igualdade e responsabilização, que regem e 
orientam os advogados no cumprir dos seus deveres e 
responsabilidades enquanto depositários da lei e servidores da 
justiça;

TENDO EM CONTA a Convenção Nacional Unida contra a 
Corrupção (UNCAC), adoptada a 31 de Outubro de 2013, e a 
Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à 
Corrupção (AUCPCC), adoptada a 11 de Julho de 2003;

CONSIDERANDO TAMBÉM a Constituição da PALU, adoptada 
pela sua Assembleia Geral, a 9 de Setembro de 2002;

RECORDANDO a «Declaração de Yaoundé» da PALU, adoptada 
pela sua Assembleia Geral, a 7 de Junho de 2014;

TENDO EM MENTE que, no esforço de combate à corrupção e 
promoção da ética na profissão de advogado em África, às 
associações de advogados está confiado o papel decisivo de 
garantir que o cumprimento das regras de ética, regulamentos e 
esforços destinados ao combate à corrupção e éticas seja 
efectivo;

(d) As associações de advogados devem prestar 
assistência aos seus membros e a não advogados que recorram 
à denúncia de irregularidades, nos termos dos artigos 10.° e 11.° 
do Memorando de Entendimento sobre o Código de Ética para 
o Combate à Corrupção e Normas Profissionais de 
Cumprimento Aplicáveis aos Advogados em Serviço em África.

Artigo 9.°: Observância das normas relativas ao fisco e ao 
combate ao branqueamento de capitais
(a) Os advogados devem garantir que os serviços legais 
que prestam não violem as normas relativas ao fisco e ao 
combate ao branqueamento de capitais, previstas nas leis 
nacionais e nas convenções regionais e internacionais;

(b) Os advogados devem, na medida em que a lei o 
permita, tomar todas as medidas necessária para averiguar a 
origem e o destino dos fundos objecto ou relacionados com os 
seus serviços legais;

(c) Os advogados devem evitar o envolvimento em  
projectos ou em transacções cuja origem e/ou destino dos 
fundos é ilegal ou dúbio.

Artigo 10.°: Conselho e Orientações de Associações de 
Advogados
Em caso de dúvida por parte dos advogados, em termos de 
definição da medida adequada a tomar, quando confrontados 
com uma situação de actos de corrupção ou não éticos, devem 
trabalhar com as unidades de Combate à Corrupção e 
Supervisão de Ética, constituídas pelas respectivas 
Associações de Advogados, ou, na ausência dessa unidade, 
com o Presidente das respectivas Associações de Advogados.

Adoptado pelo Conselho dos Advogados Pan-Africanos 
(PALU), aos 15 de Outubro de 2016. 
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REALÇANDO a obrigatoriedade de os advogados e as 
associações de advogados trabalharem em conjunto e se unam 
em torno da defesa do Estado de direito em África e 
sublinhando que o seu combate à corrupção e a actos de não 
éticos em África, notavelmente, no quadro das acções 
destinadas à recuperação do património público africano 
roubado e no âmbito do combate a fundos oportunistas que 
têm como alvo o património público africano;

CONSCIENTE de que a preservação dos mais altos padrões de 
ética por que os advogados africanos se devem pautar é 
decisiva para a preservação e desenvolvimento da riqueza, dos 
recursos naturais, das economias e das sociedades para o bem 
das populações africanas;

CONSCIENTE AINDA de que, embora os actos de corrupção e 
não éticos representem uma ameaça ao desenvolvimento 
sustentável e ao Estado de direito, os advogados 
desempenham um papel fundamental na superação dessa 
ameaça,

mediante a tomada de acções e a adopção de uma postura nas 
transacções comerciais diárias no continente e mecanismos 
por meio dos quais possam responder a situações em que 
sejam solicitados a executar transacções capazes de serem 
classificadas como actos de corrupção, de branqueamento de 
capitais ou não éticos;

O Código de Ética para o Combate à Corrupção e Normas 
Profissionais de Cumprimento Aplicáveis aos Advogados em 
Serviço em África (doravante designado por «Código») reitera 
e esclarece as obrigações dos advogados em combater os 
actos de corrupção e não éticos e oferecem aos advogados e 
associações de advogados orientações sobre como evitar e 
combater, de modo efectivo, actos de corrupção e não éticos.

(d) Os advogados não se devem apresentar pessoalmente 
como detentores da capacidade para influenciar 
indevidamente uma pessoa, uma organização pública ou uma 
entidade privada;

(e) À excepção das disposições relativas à 
confidencialidade estatutária, os advogados devem tomar 
todas e quaisquer medidas que se afigurem necessárias para 
notificar casos de corrupção e delitos afins imediatamente a 
seguir ao seu conhecimento;

(f) Os advogados devem respeitar todos os instrumentos 
legais aplicáveis, ou que devam ser aplicados, a uma 
transacção e evitar a prática de quaisquer actos ou práticas, 
entre os quais delitos afins, previstos nas referidas leis;

(g) Os advogados devem evitar envolver-se, na medida do 
possível, numa transacção em relação a qual, pelo que saibam 
ou que devem ter tido conhecimento, actos de corrupção ou 
não éticos ocorram ou se possa, de modo razoável, esperar que 
ocorram, directa ou indirectamente, por actos ou omissões 
praticados por consultores, agentes ou intermediários.

Artigo 7.°: Observância de normas destinadas à projecção 
dos direitos humanos
Os advogados devem prestar uma atenção especial e respeitar 
as regras previstas nas leis nacionais e nas convenções 
regionais e internacionais, de modo específico destinadas, 
especificamente, à protecção dos direitos humanos.

Artigo 8.°: Protecção de Denunciantes
(a) Salvo nos casos de conflito de interesses, um advogado 
é encorajado a prestar assistência jurídica a denunciantes de 
irregularidades;
(b) Os advogados devem defender a inclusão nos 
ordenamentos jurídicos nacionais e nas convenções regionais e 
internacionais da protecção a denunciantes;

(c) Os advogados ao serviço em tempo integral de 
instituições ou ao serviço de um governo devem assegurar a 
observância de políticas internas relativas à protecção de 
denunciantes, para além de qualquer outra legislação aplicável;
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Nestes termos, acordam no seguinte:

DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente Código, entende-se por:

África: todos os Estados africanos reconhecidos pelas Nações 
Unidas ou pela União Africana;

Privilégio Advogado-Constituinte: os direitos conferidos ao 
constituinte a rejeitar divulgar e impedir que qualquer outra 
pessoa divulgue as comunicações confidenciais mantidas entre 
o advogado e seu constituinte;

Conflito de interesse: uma situação de 
incompatibilidade real ou aparente  entre os interesses dos 
advogados e os seus deveres fiduciários; ou entre dois clientes 
do mesmo advogado que interferem de forma adversa nos seus 
deveres fiduciários;

Corrupção: actos, práticas ou omissões que visam dar ou 
receber uma vantagem considerada como estando à margem 
do papel fiduciário de um advogado. Integra esta categoria 
actos, práticas ou omissões e delitos afins proibidos nos termos 
dos ordenamentos jurídicos nacionais, convenções regionais e 
internacionais e do presente Código;

Ética: os padrões de conduta profissionais aplicáveis aos 
membros da profissão de advogado, incluindo valores 
universais sobre os direitos humanos, o primado da lei, 
preocupação pela saúde e protecção e preocupação pelos 
direitos e obrigações sociais e ambientais;

Escritório de advogados: o escritório de advogados 
instituído em África, ou escritório de advogados estrangeiro 
que presta serviços de advogado ou executa mandatos em 
África;

Artigo 5.°: Confidencialidade advogado-constituinte
(a) Os advogados devem respeitar a confidencialidade e o 
privilégio Advogado-Constituinte e deve garantir a 
confidencialidade de toda a informação relativa aos assuntos e 
actividades que lhes tenham sido reveladas no exercício da sua 
profissão, salvo nas circunstâncias permitidas ou exigidos por 
leis aplicáveis ou qualquer outro conjunto de padrões 
profissionais que lhes sejam aplicáveis, tanto a nível nacional, 
como a qualquer outro;

(b) Os advogados devem também exercer as suas 
actividades com lealdade e fidelidade ao seu constituinte e 
garantir que nenhum acto não ético seja cometido ou que 
nenhuma omissão ocorra no cumprimento do seu mandato 
profissional;

(c) O respeito pelos princípios enunciados supra por parte 
dos advogados não deve, em circunstância alguma, constituir 
justificação de actos de corrupção ou não éticos.

Artigo 6.°: Acções contra a corrupção

(a) Os advogados não devem apoiar, facilitar ou actuar 
com intermediários numa transacção na qual, tudo quanto 
saibam, ou para a qual, eles devem ter tido conhecimento, de 
que actos de corrupção ou não éticos tenham sido cometidos, 
estão a ser cometidos ou serão cometidos;

(b) Os advogados devem dissuadir os seus constituintes da 
prática de quaisquer actos de corrupção ou outros não éticos, 
devendo retirar-se do processo caso o constituinte não deixe 
de praticar tais actos, sujeito às disposições aplicáveis à 
denúncia de irregularidades;

(c) Os advogados em serviço como advogados internos ou 
que estejam ao serviço de uma entidade governamental devem 
comunicar o facto e dissuadir a sua hierarquia da prática ou do 
envolvimento em actos de corrupção ou não éticos, sem 
prejuízo das disposições aplicáveis à denúncia de 
irregularidades;
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Advogado: uma pessoa, formada em direito, aceite como 
membro numa associação de advogados, dedicada ao direito 
como advogado, procurador, advogado interno ou a prestar 
serviços a um governo africano; ou um advogado estrangeiro no 
exercício da advocacia em África ou a executar mandatos em 
África em nome de um constituinte, seja este africano ou 
estrangeiro;

Associação de advogados: uma associação de advogados ou 
uma sociedade de direito instituída em África, seja por 
constituição como sociedade comercial, seja por lei do 
Parlamento;

Actos não éticos: os actos ou omissões dos advogados que 
não correspondem aos padrões de conduta profissional 
estabelecidos, quer por força do presente Código, quer por 
quaisquer outros conjuntos de padrões de conduta profissional 
aplicáveis ao referido advogado, quer a nível nacional, quer a 
outros níveis.

OBJECTIVOS E ÂMBITO

O principal objectivo do presente Código consiste em consagrar 
os princípios e padrões fundamentais de combate à corrupção, 
de ética e de respeito nas exigências profissionais que vão reger 
a conduta dos advogados e a vida das associações de 
advogados nas suas actividades e representações profissionais.
O Código está aberto para assinatura voluntária e assunção do 
compromisso solene por parte de todos os advogados, 
conforme define o presente instrumento.
 

Artigo 1.°: Cumprimento do Mandato com Padrões de 
Combate à Corrupção e de Ética

Os advogados devem, antes de aceitarem qualquer orientação, 
assegurar que essa orientação esteja em consonância com as 
disposições previstas no presente Código e em quaisquer 
outros regulamentos internacionais, regras profissionais e 
padrões de combate à corrupção e de ética.

Artigo 2.°: Independência
Os advogados devem exercer a sua profissão com 
independência, objectividade, lealdade e livres de qualquer 
interferência ou influência indevida.

Artigo 3.°: Conflito de Interesse
Os advogados devem evitar toda a situação de conflito de 
interesses e devem abster-se de agir ou continuar a agir a favor 
de um constituinte em caso de conflito de interesses, salvo se 
os regulamentos aplicáveis o permitam. 

Artigo 4.°: Observação das obrigações necessárias e 
liderança
(a) Os parceiros de escritórios de advogados devem 
demonstrar que observam as obrigações necessárias, 
assegurando que outros parceiros, advogados e funcionários 
com vínculo laboral ao escritório de advogados ou 
representam esse escritório abracem uma conduta ética e se 
abstenham de adoptar actos de corrupção ou não éticos;

(b) A superintendência dos advogados assegura a 
promoção do avanço dos princípios de combate à corrupção e 
das regras éticas por parte dos seus subordinados, quer nos 
seus escritórios de advogados, quer através das suas 
associações de advogados.
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