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De: Américo Magalhaes [comissaoadvogadosestagiariosgmaiI.com]
enviado: sexta-feira, 31 de Maio de 2013 12:46
Para: Comissão ia

- CACDLG XI
Assunto: Requerimento de audiência. Re1 VI Ofício n° 6831X1 iiia

- CACDLGI2O13
Anexos: pedido audiência Comissão ACDLG.pdf; PETIÇAO Aphcação imediata do novo regime

das Associações Públcas Profissionais V7.pdf; Advogado Estagiário e a lei das
Associações Profissionais V8.pdf

Exmos Senhores

No seguimento do VI comunicação, muito agradecemos que seja encaminhado a Sua Excelência o
Senhor Presidente da ia Comissão, Doutor Fernando Negrão, o requerimento de audiência que
se junta, assim como os documentos que lhe são anexos, referentes à problemática da aplicação
da lei 2/2013 de 10 de Janeiro

Antecipadamente gratos e com os nossos melhores cumprimentos

Pela Comissão Representativa dos Advogados Estagiários

Américo Magalhães
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De: Américo Magalhaes [comíssaoadvogadosestagiariosgmaíI.com]
Enviado: segunda-feira, 3 de Junho de 2013 14:41
Para: Comissão ia

- CACDLG XI
Assunto: Re: Requerimento de audiência. Refa V/ Ofício n° 683IXIII1

- CACDLG/2013

Excelentíssimo Senhor Presidente, Doutor Fernando Negrão

No seguimento do nosso pedido, tomamos a liberdade de informar que hoje, foi decretada uma
Providência Cautelar, que muito embora, por ora, aproveite apenas as seus autores, os exames
de aferição que estão a correr (3, 5 e 7 de Junho), no Conselho Distrital do Porto foram
suspensos, porque muitos dos estagiários desistiram de os realizar mesmo não sendo autores.
Sabemos que o Sr Presidente do CNEF do Porto contactou a sede da Ordem dos Advogados que
vai reunir amanhã para tomar posições.
Entretanto já deveria ter sido emitidas as decisões de mais 5 acções cujo prazo terminou a 28 de
Maio.
Sendo um dos autores da referida Providência também membro da Comissão representativa dos
advogados estagiários, muito respeitosamente entendemos oportuno a audiência solicitada

Muito respeitosamente

Américo Magalhães

CRAE - Comissão Representativa dos Advogados Estaiários

No dia 31 de Maio de 2013 às 12:46v Américo Magalhaes <cornissaoadvogadosestagiarios2grnaii.com>
escreveu:
Exmos Senhores

No seguimento do V/ comunicação, muito agradecemos que seja encaminhado a Sua Excelência o
Senhor Presidente da ia Comissão, Doutor Fernando Negrão, o requerimento de audiência que
se junta, assim como os documentos que lhe são anexos, referentes à problemática da aplicação
da lei 2/20 13 de iO de Janeiro

Antecipadamente gratos e com os nossos melhores cumprimentos

Pela Comissão Representativa dos Advogados Estagiários

Américo Maga lhães
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CRAE- Comissão Representativa dos Advogados·estagiários
comissaoadvogadosestagiarios@gmail.com

Ao Excelentlssimo Presidente

lª Comissão Parlamentar de Assuntos
Constitucionais, Direitos liberdades e Garantias
Doutor Fernando Negrão

Assembleia da República
1249-068 Lisboa

Assunto: V/ ofício nº 683/XII/lí! - CACDLG/2013
Pedido de Audiência
Lei 2/2013 de 10 de Janeiro
Adequação de Estatutos da Ordem dos Advogados

Na sequência do ofício que tivemos a honra de receber, e dada a pertinênda e
oportunidade da matéria, cuja problemática tem vindo a ser discutida no seio dos
advogados estagiários, vimos muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência uma
audiência onde a Comissão Representativa dos Advogados Estagiários possa contribuir
para uma solução, apresentando de viva voz os fundamentos que levaram à associação,
para uma tomada de posição, dos advogados estagiários.

Na realidade, ao contrário do que a Ordem dos Advogados tem vindo a argumentar, os
advogados estagiários não querem e repudiam facilitismo, exigem a conformidade dos
Estatutos à lei orgânica, e em cumprimento do seu dever deontológico, pugnar pela
legalidade e a defesa dos Direitos Consagrados na Lei Fundamental.

Convencidos que Vossa Excelência nos defere o requerimento de audiência.

Tomamos a liberdade de anexar desde já uma súmula dos nossos argumentos e
propostas, assim como um trabalho, ainda que inacabado que se debruça sobre esta
matéria.
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Comissão Representativa dos Advogados Estagiários

Américo Magalhães
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PETIÇÂO: Aplicação imediata do novo regime das Associações Públicas Profissionais 

 

Tendo em conta que; 

- O prazo legal para a aprovação dos projectos de alteração, de acordo com a lei orgânica 

2/2013 de 10 de Janeiro, terminou em 11 de Abril de 2013, sem que o Governo tenha 

submetido a aprovação qualquer proposta de Estatutos. 

- Que estão os advogados-estagiários a ser submetidos a regulamentos estatutários 

revogados, por contrários ao novo Regime em vigor desde 9 de Fevereiro, e por 

consequência ilegais. 

- Urge, nos termos da lei vigente e princípios constitucionais, suster a ilegalidade 

 

Apesar de ser iniciativa dos Advogados-estagiários, e por isso identifica apenas os aspectos 

relacionados com o seu Estágio, a aplicação imediata do novo regime estabelecido pela lei 

orgânica das Associações Públicas Profissionais, lei 2/2013 de 10 de Janeiro (LAPP), aproveita a 

todos os actuais e futuros estagiários, a todos os profissionais de todas as Ordens, e ao cidadão 

em geral. 

§ Os advogados estagiários não querem e repudiam facilitismos, exigem tão só a adequação dos 

Estatutos à referida Lei Orgânica, nomeadamente quanto ao acesso à profissão, o regime de 

Estágio, e a representação dos estagiários nos órgãos da OA, que estando inscritos e 

representando mais de 10% dos advogados no activo em Portugal, e que, em cumprimento do 

Estado de Direito Democrático, urge corrigir a situação competindo à Assembleia da República 

promover o cumprimento dos preceitos constitucionais e aprovar as leis Estatutárias das 

Associações Públicas conforme determinado no art.º 165º s) da Lei Fundamental (CRP)  

A obediência aos princípios constitucionais, e dever deontológico, estabelecido no nº1 do art.º 

85º da Lei 15/2005 de 26 de Janeiro,  

“ O advogado está obrigado a defender os direitos, liberdades e garantias, a pugnar pela boa aplicação 

das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas”, 

 Exigir o cumprimento da Lei Fundamental, utilizando todos os meios primeiramente judiciais, 

de acordo com o art.º 20º CRP, pelo que correm actualmente seis acções de intimação contra a 

Ordem dos Advogados, e não judiciais, conforme as normas do art.º s 21º, 23º e 53º (CRP). 

Por consequência: 

Os advogados estagiários, no estrito cumprimento da Lei Orgânica 2/2013 de 10 de Janeiro em 

vigor desde 9 de Fevereiro, e da Lei Fundamental, peticionam: 

A)  A adequação imediata dos Estatutos actuais da Ordens Profissionais à lei orgânica em 

vigor desde 9 de Fevereiro, tendo-se por não escritas, como imperativamente determina 

a lei, as normas que lhe são contrárias, tendo como efeito a nulidade dos actos 

administrativos que lhe sejam contrários, desde a sua vigência. 

B)  A imperatividade de um regime transitório, acautelando a aplicação da lei aos 

estagiários actuais, nomeadamente dos advogados estagiários. 

C)  A Aprovação das alterações dos Estatutos das Ordens Profissionais no estrito 

cumprimento da lei orgânica, repudiando nomeadamente a proposta da Ordem dos 

Advogados, que inclui normas despudoradamente contrárias à lei, algumas contrárias à 

lei Fundamental e outras com claro vício de desvio de poder. 

D) Apresentar Propostas 
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Exposição de motivos:  

A) A adequação imediata dos Estatutos actuais da Ordens Profissionais à lei orgânica em 

vigor desde 9 de Fevereiro, tendo-se por não escritas, como imperativamente 

determina a lei, as normas que lhe são contrárias, tendo como efeito a nulidade dos 

actos administrativos que lhe sejam contrários, desde a vigência da lei. 

Os advogados estagiários, em defesa da legalidade e do Estado de Direito Democrático, 

denunciam a violação de Direitos Liberdades e Garantias e princípios Constitucionais, 

perpetrados pela Ordem dos Advogados, nomeadamente: 

1º A violação de Direitos Liberdades e Garantias (DLG), nomeadamente o acesso à profissão, 

consagrado na norma do art.º 47º nº1 da Constituição da República Portuguesa (CRP), ainda que 

com as restrições admissiveis nos termos do art.º18º nºs 2 e 3 CRP, com a salvaguarda do 

previsto no art.º 9º b), 12º, 15º, 16º, 17º e 18º nº3 CRP. e nos limites admissíveis no nº 6 do art.º 

24º da LAPP 

 2º A violação do princípio da legalidade dos organismos públicos consagrado nos art.ºs 3º nºs 2 

e 3, 8º, 18º nº1 e 266º nº2 da CRP, esclarecido no nº 1 do art.º 4º da LAPP, e assumida 

expressamente pela própria Ordem dos advogados no seu art.º1º nº1 dos seus Estatutos. 

3º A violação da conformação da lei ordinária, os Estatutos da Ordem dos Advogados, à 

superioridade formal e material da Lei Orgânica nº 2/2013 de 10 de Janeiro, conforme 

determinado na norma constitucional do art.º 112º nº 3. 

3º A violação dos princípios da Universalidade e Igualdade consagrados no art.ºs 12º e 13º da Lei 

Fundamental (CRP), com extensão e aplicação directa prevista no art.º 16º CRP que remete para 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Também a violação do principio constitucional da Segurança Jurídica e Protecção da Confiança 

perpetrado pelo Governo, pelo não cumprimento do prazo legal para a submeter a aprovação as 

propostas de adequação dos Estatutos das Associações Públicas Profissionais, estabelecido no nº 

5 do artº 53º da Lei 2/2013 de 10 de janeiro e que terminou em 11 de Abril, e como consagrado 

nos art.ºs  2º , 3º nºs 2 e 3, 8º, 9º b), 12º, 13º, 16º, 17º e 18º nº1 todos CRP. 

 

B) A imperatividade de um regime transitório, acautelando a aplicação da lei aos 

estagiários actuais, nomeadamente dos advogados estagiários. 

A inobservância dos procedimentos referidos nos prazos legais, determina, de acordo o a norma 

do art.º 53º nº6 da LAPP, a inaplicabilidade das normas dos Estatutos da Ordem dos Advogados 

que contrariem o regime imposto ela Lei orgânica 2/2013 de 10 de Janeiro.  

Por consequência, os exames de Aferição e Agregação entretanto efectuados depois da vigência 

da lei orgânica, e eventualmente outros que se realizem antes da aprovação das propostas de 

alteração de Estatutos, estando a Lei em vigor desde 9 de Fevereiro, e corrido o prazo para a 

aprovação, são um acto administrativo ferido de nulidade. 

Podemos ainda concluir. 

1. O regime de Estágio de acesso à profissão, de acordo com o nº 2 a) do art.º 8º da LAPP, não 

pode exceder 18 meses, a contar da data de inscrição e incluindo as fases eventuais de 

formação e de avaliação. Significa que os actuais estagiários se a OA insistir na aplicação 
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dos Estatutos tal qual estão, terão que cumprir uma duração de pelo menos 24 meses, sem 

que haja justificação que o sustente. O caricato é que se assim fosse, os estagiários que se 

inscreverem depois da aprovação do novo regime, terminarão o seu Estágio antes dos que 

actualmente já cumprem. 

2. A OA continua consciente e deliberadamente a exigir aos actuais advogados estagiários, já 

depois da vigência da LAPP, que imperativamente determina que as normas dos Estatutos 

actuais que a contrarie, são tidas por não escritas, a realização e aprovação nas provas de 

aferição para que estes possam avançar no seu estágio, exigência essa que contraria 

claramente o disposto nas normas dos art.ºs  24º, nº5 e 6, 52º nº1 e 53ºnº1 da LAPP.  

3. O exame final de estágio (actual de agregação) é uma repetição de matérias para as quais o 

estagiário já obteve na sua licenciatura. Para os estagiários que já efectuaram exames de 

aferição de acordo com o Regulamentos de Estágio anterior, é ainda mais uma avaliação 

sobre as mesmas matérias. Salvo Deontologia, estes exames são contrários à lei 

4. Estando o novo regime determinado pela lei orgânica em vigor desde 9 de Fevereiro de 2013, 

e corrido os prazos processais para a adaptação dos estatutos à referida lei, cujo termo já 

correu em 11 de Abril de 2013, aplica-se a todos os seus membros inscritos como estagiários, 

qualquer que seja a sua fase, independentemente do procedimento da adaptação das normas 

estatutárias ao novo regime.  

5. Na realidade o respeito pelo princípio da igualdade, proíbe a discriminação, apenas 

admitindo discriminações para as quais exista fundamento material bastante, o que não é o 

caso, pois não existem razões objectivas que justifiquem a diferenciação de tratamento entre 

os actuais advogados-estagiários que frequentam a 1.ª fase, ou a 2ª fase, ainda na entrada em 

vigor da LAPP e os futuros advogados-estagiários que serão abrangidos pelos Estatutos que 

vierem a ser aprovados, que não os constantes da proposta da OA a 11 de Fevereiro de 2013 

e publicados no seu portal a 15 de Fevereiro.  

6. Mas a violação do princípio da igualdade não se limita aos candidatos à profissão de 

advogado mas também se verifica quando comparada com as outras associações públicas 

profissionais.  

7. Ao pretender impor o regime anterior aos advogados estagiários, como estabelece no 

art.º205º da proposta de alteração de Estatutos, contraria o determinado nas normas dos art.ºs 

52º, 53º e 55º da LAPP, e é materialmente inconstitucional também por violação dos 

princípios da universalidade e igualdade, constantes respectivamente dos art.ºs 12º e 13º da 

CRP, prejudicando sem justificação material os actuais membros regularmente inscritos. 

Significa que os estagiários inscritos teriam que ser submetidos a muitos mais requisitos do que a 

a LAPP imperativamente determina para o acesso à profissão e relembramos: 1º - uma duração 

de estágio de 24 meses em vez dos 18 meses. 2º - Teria que realizar de 6 provas de avaliação 

intermédias. 3º - a realização de um exame final escrito. 4º - Um exame final oral, 5º - 15 

Intervenções ou diligências jurídicas 6º - avaliação pelo Patrono, em vez de uma única avaliação 

no final do Estágio, conforme as restrições admitidas no nº 6 do art.º 24º da LAPP  

Nestes fundamentados pressupostos, é imperativo estabelecer um regime transitório que acautele 

de forma justa os advogados estagiários da 1ª e 2ª fase de Estágio, seja no que respeita aos 

exames tal qual estão previstos nos Estatutos anteriores em desconformidade com a Lei vigente, 

seja no que respeita ao tempo de estágio. 
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C) Aprovação das alterações dos Estatutos das Ordens Profissionais no estrito 

cumprimento da lei orgânica, repudiando nomeadamente a proposta da Ordem dos 

Advogados, que inclui normas despudoradamente contrárias à lei, algumas contrárias 

à lei Fundamental e outras com claro vício de desvio de poder. 

A Ordem dos Advogados, entidade com poderes delegados pelo Estado conforme previsto no nº 

1 do art.º 267º CRP, mas que não devem extravasar o fim para que são constituídas, com 

determina a norma do nº 4 do mesmo artigo, e expressa e imperativamente determinado no nº 2 e 

3 do art.º 5º da LAPP, mas que de facto e apesar da lei vigente, impõe aos estagiários os 

Estatutos actuais tal qual, sem respeito pela lei orgânica em vigor desde 9 de Fevereiro e propõe 

alterações insistindo em normas, nomeadamente as contidas nos artigos nºs 2º, 3º e 9º dos 

Estatutos da Profissão de Advogado e os artigos nºs 14º, 32º, 180º, 183º-A, 188º, 192º, 193º e 

205º dos Estatutos da Ordem dos Advogados, contrárias às normas expressamente imperativas 

como determina a norma do art.º52º da LAPP, em violação clara do preceituado nas normas 

constitucionais referidas. Estando os advogados estagiários a ser submetidos a um regime de 

Estágio contendo regras contrárias à lei orgânica, em claro desprezo pela Lei e os princípios 

constitucionais. 

Esta insistência que tem vindo a ser perpetrada pela OA em aplicar tal qual os anteriores 

Estatutos, sem afastar as normas que estão em contradição com as constantes da LAPP, é 

materialmente inconstitucional por violação de Direitos Liberdades e Garantias, nomeadamente 

o consagrado no art.º 47º nº1, restringindo-se excessivamente em incumprimento dos preceitos 

constitucionais do art.º 18º nº 2 e 3 da CRP, nomeadamente em violação do princípio da 

proporcionalidade e do seu núcleo essencial, para além de que as três únicas restrições admitidas 

na lei orgânica na sua norma imperativa do nº 6 do art.º24º são: o Estágio, a formação e 

avaliação em Deontologia, e um exame no final do estágio 

De facto, Se todas as pretensões da OA fossem admitidas, os advogados-estagiários para serem 

admitidos como advogados teriam que preencher os seguintes requisitos  

a) Licenciatura pré Bolonha, ou Licenciatura e Mestrado pós Bolonha;  

b) Exame de acesso à Ordem dos Advogados para licenciados pré Bolonha;  

c) Frequência de cursos de formação na área de processual civil, processual penal, direitos 

humanos, direito constitucional, organização judiciária, informática jurídica e deontologia;  

d) Realização de provas de aferição às matérias indicadas na alínea c);  

e) Realização de 15 diligências judiciais acompanhadas do respectivo relatório;  

f) Relatório do patrono;  

g) Prova escrita de Exame final de avaliação e agregação, nas matérias de deontologia, processo 

civil, processo penal e mais duas áreas opcionais de entre as áreas de práticas processuais 

tributárias, práticas processuais administrativas, práticas processuais laborais, processo de 

insolvência, direito das sociedades, direito comunitário, direito constitucional e tramitação 

processual no Tribunal Constitucional; tramitação processual no Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem;  

h) Prova oral de Exame final de avaliação e agregação com três partes: i) exposição oral sobre 

um tema controverso na doutrina ou jurisprudência; ii) argumentação oral em que o advogado 
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estagiário simula com o júri uma intervenção de julgamento; iii) discussão teórico-prática de 

questões de índole profissional relacionadas com as matérias já referidas e abordadas ao longo 

do processo de estágio e, bem assim, qualquer questão da área de deontologia.  

4. O actual regime subjacente à LAPP, determina imperativamente que para efeitos de inscrição 

definitiva como membro da OA, não possam ser impostas outras restrições para além das 

previstas nas normas dos art.ºs. 8º e 24ºnº6. 

5. As restrições impostas pela OA, para além das restrições admissíveis na lei orgânica, 

conjugada com as normas constitucionais constantes do art.ºs 18º da CRP, são violadoras do 

direito de liberdade de escolha de e acesso à profissão de Advogado consagrado no art.º 47º da 

CRP  

6. A manter-se as restrições impostas pela OA, entendemos inconstitucionais por violação do 

direito de liberdade de escolha de profissão, do princípio da legalidade e do princípio da 

igualdade e desvio de poder 

7. Só a OA penaliza a licenciatura pós Bolonha, todas as outras Ordens, valorizam a formação 

complementar, nomeadamente o Mestrado, v.g, pela redução da duração do Estágio, ou a sua 

dispensa. 

 

O novo regime estabelecido pela lei orgânica das ordens profissionais determina 

imperativamente que a inscrição para estágio de acesso à profissão, no caso de ser obrigatória, 

apenas depende da titularidade da habilitação legalmente exigida para o exercício da profissão, 

conforme estatui a norma do art.º24º nº4 da LAPP. Por consequência, o exame de acesso ao 

Estágio é claramente contrário ao espírito da LAPP, pois havendo uma licenciatura que habilita o 

candidato ao exercício da profissão, não há razão que justifique um exame de acesso. Isso 

acontece nos caso das profissões para as quais não existe uma licenciatura adequada, como é o 

exemplo dos Revisores Oficiais e Contas e dos Técnicos de Contas, onde não existe uma 

licenciatura específica da profissão, podendo ser um Jurista, um Economista, um Gestor ou um 

Contabilista, com matérias programáticas que não especificas da profissão ROC ou TOC  
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D) Propostas 

Peticionam 

 

I. Um regime que estabeleça um Regime transitório 

 

Com os fundamentos e nos pressupostos apresentados, é por consequência imperativo 

estabelecer um regime que acautele de forma justa todos os estagiários no que respeita aos 

exames tal qual estão previstos nos Estatutos anteriores e que padecem de nulidade, e propugna-

se: 

Quanto aos Advogados estagiários já na 2ª fase e actualmente a aguardar exame 

1. Tendo já sido avaliados no final da fase inicial, no momento da aferição, Realizado um 

estágio de 24 meses, com viva experiência em Tribunal e a pratica de actos de advogado: 

§ A Admissão imediata e definitiva ao estatuto de advogado, apenas na condição do 

parecer positivo do seu Patrono e da entrega do relatório de Estágio com a avaliação 

positiva das 15 diligências efectuadas 

 

Quanto aos advogados estagiários na 1ª fase 

2. Concluída uma fase inicial de formação, que salvo Deontologia, é matéria repetida da 

licenciatura; 

§ A passagem imediata à fase complementar com a entrega das cédulas profissionais 

com a competência prevista nos actuais Estatutos, sendo automaticamente ajustada 

ao que vier a ser entretanto aprovado 

3.  Serem avaliados no final do estágio de acordo com as regras que vierem a ser aprovadas 

para a fase complementar. 

4. Tendo conhecimento que existem casos particulares cuja especificidade não cabe aqui 

elencar; 

§ Acautelar a possibilidade de submeter a apreciação da OA, os casos específicos 

apresentados pelos advogados estagiários interessados. 

 

II. Que os novos Estatutos salvaguardem: 

5. Dado que o Mestrado não serve para nivelar os licenciados pré e pós Bolonha, mas deve 

permitir obter da OA um benefício para incentivar o licenciado à investigação, por 

exemplo, a possibilidade de praticar a consulta jurídica de sua especialidade, e o 

encurtamento do Estágio. 

6. O Advogado-estagiário seja membro de pleno direito da Ordem, desde a sua inscrição, 

com o consequente direito de voto e representação na Assembleia de Representantes.  

7. Manter e reforçar a competência dos advogados estagiários nos processos penais nos 

mesmos termos dos actuais Estatutos. 

8. Retorno das oficiosas aos advogados estagiários no âmbito da sua competência. 

 

III. A aprovação da alteração dos estatutos de acordo com a Lei 

9.  De adequação dos novos Estatutos, que estão em vias de ser aprovados na Assembleia da 

República, à Lei 2/2013 de 10 de Janeiro 
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Lei 2/2013 de 10 de Janeiro 

ORDEM DOS ADVOGADOS 

Uma análise da proposta de estatutos  

na perspectiva de um destinatário - o advogado estagiário 

 

Porto, Maio de 2013. 

 

Américo Magalhães 

Advogado estagiário 
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Não pode o Legislador (tentar) legitimar através da aprovação de 

estatutos materialmente ilegais, senão inconstitucionais, autorizar 

associações públicas profissionais, a corrigir erros cometidos no 

passado, à custa da destruição do conteúdo essencial de DLG dos 

cidadãos do presente e do futuro. 

 

 

 

  

  



 Advogado-estagiário e a lei 2/2013 de 10 de Janeiro 

Américo Magalhães  3 
 

 

Abreviaturas e siglas 

AE Advogado estagiário 

AR Assembleia da república 

BOA Bastonário da Ordem dos Advogados 

CRP Constituição da República Portuguesa 

DLG Direitos Liberdades e Garantias 

DUDH  Declaração Universal dos Direitos do Homem 

EOA Estatutos da Ordem dos Advogados (anterior à lei 2/2013 de 10 de Janeiro) 

EU European Union 

LAPP lei 2/2013 de 10 de Janeiro . Associações Profissionais 

OA ordem dos Advogados 

PEOA Proposta de Estatuto da Ordem dos Advogados 

PEPA  Proposta Estatuto da Profissão de Advogado 

PI Petição Inicial 

RNE Regulamento Nacional de Estágio (anterior à Lei 2/2013 de 10 de Janeiro) 

TC Tribunal Constitucional 

 

art.º Artigo 

cfr Conforme 

ex:  Por exemplo 

i.e Isto é, e o mesmo é dizer 

pág. Página 

pp Páginas 

v.g. por exemplo 
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Resumo 

Colocadas as questões de saber se à luz da lei 2/2013 de 10 de Janeiro, os Estatutos actuais e os 

propostos pela OA estariam adequados, e se os advogados estagiários já inscritos teriam 

acautelada a sua situação de acordo com esta lei, podemos concluir sem grande necessidade de 

argumentação que não estão.  

No preâmbulo dos Estatutos propostos continuamos a constatar uma preconceituosa aversão ao 

designado processo de Bolonha, que não é nem pode ser visto como uma ameaça, mas a 

adequação à realidade actual e uma oportunidade. 

Com as propostas de alteração a OA insiste em manter a inadequação dos seus Estatutos e do 

Estatuto Profissional do Advogado à realidade comunitária actual, consubstanciada pela 

inobservância das normas imperativas constantes da Lei 2/2013 de 10 de Janeiro. 

Impõe-se um regime transitório que não deveria ter sido esquecido nas propostas, e o mesmo é 

dizer que os novos Estatutos, a aprovar de acordo com a Lei, devem ser aplicados a todos os 

Advogados que se encontrem numa qualquer fase de Estágio e não apenas aos que se 

inscreverem após a sua aprovação. 

Apresenta-se propostas para um regime transitório, no que diz directamente respeito aos 

advogados-estagiários. 

À luz da lei em apreço, o advogado estagiário tal qual a OA o entende, é uma aberração 

profissional. 

 

Palavras chave 

Alteração de Estatutos, Bolonha, Lei 2/2013 , Estagiários, Ordem dos Advogados, 

  

Abstract 

The questions if the current statutes and proposed by OA complies to the law 2/2013 of 10 

January, and the already registered trainee lawyers have their situation safeguarded in 

accordance with this law, we can conclude without much need to argue, that they are not. 

With the proposed amendments, OA insists on the inadequacy of its Statute and the Statute of 

the Professional Lawyer to the current Communitary reality, substantiated by the failure to 

comply with mandatory provisions contained in Act 2/2013 of 10 January. 

In the preamble of the proposed Statutes we continue to observe a preconceived  aversion to the 

so-called Bologna process which is not and can not be seen a threat, but the adequacy of the 

current reality and an opportunity. 

A transitional arrangement should not have been forgotten in the proposals, and the same is to 

say that the new Statute to approve in accordance with the law, must be applied to all lawyers 

who are in any level of Stage and not only to who register after  its approval. 

Some proposals for transitional arrangements are suggested which directly concern to lawyers 

trainees 

According to the law in question, the trainee lawyer, as OA  understands, is an professional 

freak 

 

Key words 

Bologna, Changing Lawyer’s Statutes, Law 2/2013 of 10 January, Lawyer’s Association, Trainees 
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Nota prévia 

Este trabalho não pretende ser um profundo trabalho de investigação, mas não deixa de 

ter como pressuposto o rigor e objectividade na análise, apesar da perspectiva subjectiva, 

por isso fazendo apenas as referências bibliográficas doutrinais que se considera 

pertinentes para sustentar alguma posição menos evidente. 

Metodologia 

A simples análise dos Estatutos anteriores e das propostas apresentadas pela OA, de que 

se apresenta em confronto com lei 2/2013 de 10 de Janeiro (LAPP), permitiram sem 

grande necessidade de argumentação, fundamentar as nossas posições e conclusões. 

Com os princípios de Direito sempre presentes, tivemos em consideração as disposições 

Constitucionais e a Doutrina sobre DLG, as posições públicas da OA, e de outros 

autores que expressaram a sua opinião seja sobre os Estatutos, seja sobre a lei em causa 

mas sendo estes autores advogados e sócios ou associados de sociedades de advogados, 

versam essencialmente sobre a questão das sociedades.  

Segue-se de perto os argumentos da PI da designada “ acção do Porto”, que representa 

mais  de 100 estagiários
1
. 

Pela natureza deste trabalho, entendeu-se, por ora, desnecessário procurar bibliografia 

que sustente a nossa posição ou posições contrárias, dada, salvo melhor opinião, a 

evidência da matéria. A interpretação
2
 de direito da LAPP e dos estatutos mostra-se 

bastante. 

Na análise dos Estatutos, opta-se por apresentar os artigos objecto da análise com os 

correspondentes comentários e não a forma descritiva, por entendermos neste caso ser 

mais fácil visualização. 

 

Introdução  

Convida-se a uma análise critica, despreconceituada, à proposta de Estatutos da OA e da 

Profissão de Advogado, no que diz respeito directamente aos advogados estagiários.  

As propostas
3
 apresentadas pela OA de Estatutos da Ordem dos Advogados e Estatuto 

da Profissão de Advogado estão, no nosso entender, em desacordo com a lei 2/2013 de 

10 de Janeiro, por conter normas que lhe são contrárias e que em síntese se destaca os 

principais aspectos. 

A questão é delicada mas não um problema, problema é OA insistir em manter algumas 

normas sem sustentação legal, quando pelo contrário esperar-se-ia que fosse modelo de 

legalidade. 

Em audiência havida a 2 de Maio com o Senhor Bastonário Marinho e Pinto, onde os 

representantes da Comissão
4

 de advogados-estagiários pode apresentar e ouvir os 

argumentos quanto aos Estatutos actuais e os propostos, ficamos claramente 

                                                           
3
 João Pacheco de Amorim, “Pacheco de Amorim, Miranda Blom, Polónio de Sampaio & Associados”, 

Sociedade de advogados RL., Porto. 
2 Interpretação.  O método jurídico (Savigny) 
4
 http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31623&idsc=31626&ida=123593, 

acedida em 5 de Maio de 2013 
4
 Comissão de advogados estagiários, criada em reunião plenária realizada a 5 de Abril na Universidade 

Católica do Porto, coma presença de mais de uma centena de advogados. 

http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31623&idsc=31626&ida=123593
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convencidos que de facto a OA insiste em manter a inadequação dos seus Estatutos e do 

Estatuto Profissional do Advogado à realidade comunitária actual, consubstanciada pela 

inobservância das normas imperativas constantes da Lei 2/2013 de 10 de Janeiro, 

nomeadamente os artigos nºs 2º, 3º e 9º dos Estatutos da Profissão de Advogado e os 

artigos nºs 14º, 32º, 180º 183º-A, 188º, 192º, 193º e 205º dos Estatutos da Ordem dos 

Advogados. 

Apesar de ter acabado por apresentar propostas, vejamos a declaração de sentido da OA, 

na sua “Deliberação do Conselho Geral - Alteração do EOA” de 1 de Fevereiro de 

2013
5
; 

―O Conselho Geral da Ordem dos Advogados, reunido em sessão plenária a 

um de Fevereiro de dois mil e treze, deliberou por unanimidade não 

apresentar qualquer proposta de adaptação do Estatuto da Ordem dos 

Advogados (Lei 15/2005, de 26 de Janeiro) à nova Lei que estabelece o 

Regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações 

públicas profissionais (Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro), e desenvolver de 

imediato os procedimentos necessários para a convocação de um Congresso 

extraordinário da Ordem dos Advogados.(…) ‖  

 

Como seria de esperar, repete-se a história da oposição aos exames de acesso que 

culminou no acórdão
6
 do TC dando razão aos , e a norma do art.º 9º-A constante do 

RNE tem-se por não escrita. De que temos conhecimento, para além da “acção do 

Porto”, correm mais cinco acções contra a OA, de várias regiões do País e das duas 

fases de Estágio, que reivindicam o cumprimento a Lei 2/2013 de 10 de Janeiro. 

 

Advogado-estagiário, conceito 

O advogado-estagiário é um advogado, uma categoria da classe de Advogado, num 

processo de carreira profissional que culmina com o estatuto de advogado, é um 

advogado com capacidade limitada é certo, mas não deixa de ser Advogado. A OA 

insiste que os advogados-estagiários não são membros de pleno direito e por isso não 

merecem ter representação nos seus órgãos, nem o seu estatuto é tido em consideração. 

É certo que o Jurista não tem necessariamente que ser advogado. As faculdades formam 

Juristas e não Advogados, mas podem aqueles optar por sê-lo e requerer a sua inscrição 

na respectiva Ordem, pois substancialmente estão habilitados a exercer a profissão de 

advogado. 

Mas também é certo é que um licenciado em medicina, medicina veterinária, medicina 

dentária, engenharia, ou economia, que se inscrevam nas respectivas Ordens podem 

desde logo usar os títulos de médico, engenheiro ou economista. Pergunta-se qual a 

verdadeira razão porque o licenciado em Direito quando se inscreve na OA, só pode 

utilizar o título de advogado depois de passar por uma série de trabalhos, quando a 

licenciatura em Direito é a única habilitação para o exercício da advocacia?  

                                                           
5
 Acórdão do Tribunal Constitucional nº 3/2011 de 25 de Janeiro, relativo ao processo 561/10, Diário da 

República, 1.ª série — N.º 17 — 25 de Janeiro de 2011, pág. 502 
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As razões invocadas no preâmbulo do estatuto
7
, não justificam um numerus clausus, 

proibido pela norma do nº 7 do art.º 24 da LAPP, ainda que encapotado na forma de 

exames de aptidão/acesso, de aferição ou outros métodos, nomeadamente de exigência 

de habilitações para além da licenciatura, ou a repetição de exames no final de Estágio 

de matérias sobre as quais já foi avaliado, seja na Licenciatura, seja actualmente pelos 

exames de aferição, restrições inadmissíveis constitucionalmente, seja como 

determinado pelas normas do art.º 18º, seja pelas do art.º 267º nº4, e ainda mais 

especificamente nas normas dos nºs 2 e 5 do art.º 5º e art.º 6º nº2 da LAPP. 

Ao inscrever-se na OA, o Jurista passa a ser titular de uma cédula, tem que obedecer aos 

Estatutos da OA e ao seu código Deontológico, pode praticar actos de advogado, é 

avaliado de cada vez que vai ao Tribunal, com mandato próprio, em conjunto com os 

seu patrono ou substabelecido, intenta acções, ajuda na resolver conflitos 

 

Bolonha 

A Lei de base do Sistema Educativo, Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto, no seu art.º 11º 

nº2, estabelece os seus objectivos, de que se destaca o abandono de um metido virado 

para a transmissão do conhecimento, para a promoção e fomento da investigação e 

desenvolvimento de capacidades. Destaca-se do preâmbulo da lei de bases: 

 

―(…) A Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto, que alterou a Lei de Bases do Sistema 

Educativo, consagrou, nomeadamente: 

(…) A adopção do modelo de organização do ensino superior em três ciclos; 

A transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de 

conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de competências; 

A adopção do sistema europeu de créditos curriculares (ECTS—European 

Credit Transfer and Accumulation System), baseado no trabalho dos 

estudantes‖ 

 

O designado Processo de Bolonha, entrou em vigor a 25 de Março de 2006, com o 

Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, com a actualização do Decreto-Lei n.º 107/2008 de 25 de Junho. 

Decorridos mais de sete anos, tempo houve para as universidades e institutos, em 

cooperação com as Ordens profissionais e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, adequarem os seus programas de ensino aos objectivos de Bolonha. 

Sem desejarmos entrar na querela dos defensores do ensino pré e pós Bolonha, 

pugnamos pelo método de Bolonha. Se porventura existem cursos que podem não 

                                                           
7
 Deliberação n.º 3333-A/2009, Artigo 1.º Alteração ao Preâmbulo do Regulamento n.º 52 -A/2005, de 1 

de Agosto. Preâmbulo ―(…) Acontece que a massificação do ensino do Direito em Portugal, devida 

sobretudo à multiplicação de universidades privadas, conduziu a uma diminuição generalizada da sua 

qualidade, com repercussões negativas em todas as profissões jurídicas(…). 

Hoje, existem em Portugal milhares de Advogados que lutam desesperadamente pela sobrevivência 

profissional que só poucos conseguirão. O rácio de Advogados por habitantes aproxima -se do dos 

países da América Latina, afastando Portugal dos modelos da Advocacia existente nos países 

desenvolvidos da Europa(…)‖.  
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merecer crédito, isso não se deve ao método de Bolonha, mas decorre de rigor ou a sua 

falta, de cada instituição de ensino.  

Permitindo-nos transcrever do preâmbulo: 

 

“(…) Questão central no Processo de Bolonha é o da mudança do paradigma 

de ensino de um modelo passivo, baseado na aquisição de conhecimentos, 

para um modelo baseado no desenvolvimento de competências, onde se 

incluem quer as de natureza genérica - instrumentais, interpessoais e 

sistémicas - quer as de natureza específica associadas à área de formação, e 

onde a componente experimental e de projecto desempenham um papel 

importante.(…)‖ 

 

Neste sentido, apresenta-se um artigo “O processo de Bolonha e a realidade da nova 

advocacia”
8
 disponibilizado na página da Ordem dos Advogados do Porto, em traços 

simples e objectivos, desmistifica Bolonha, não precisamos mais desenvolvimento. 

“(…)Eu próprio já caí na tentação fácil de me manifestar publicamente contra 

o Processo de Bolonha (…) Pois bem, num contexto em que o conhecimento 

científico se desactualiza 30% de 5 em 5 anos e em que a dinâmica legislativa 

é hoje uma realidade inquestionável, a formação complementar de natureza 

universitária é absolutamente essencial para que os Advogados sejam bons 

profissionais e que estejam em condições de prestar um bom serviço à 

comunidade.(…) Assim, malgré tout, Bolonha conseguiu despontar nos 

profissionais da Advocacia o regresso à sua escola de formação, o que 

contribuirá a curto e médio prazo para uma Advocacia de excelência. (…) E 

de nada lhes valerá, como o velho do restelo, manter a lógica maledicente. O 

mercado de trabalho será o factor diferenciador” (Pedro Marinho Falcão, 

Advogado e Professor Universitário, Porto, 2011) 

 

  

                                                           
8
https://www.oa.pt/cd/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?sidc=31690&idc=52731&idsc=64393&ida

=113036  acedido a 5 de Maio de 2013. 

https://www.oa.pt/cd/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?sidc=31690&idc=52731&idsc=64393&ida=113036
https://www.oa.pt/cd/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?sidc=31690&idc=52731&idsc=64393&ida=113036
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Direitos Fundamentais. Regime e limites 

O regime Geral  

Sobre o regime e limites dos Direitos Fundamentais muito se tem escrito, e salvo 

alguma divergência quanto a determinadas questões, o certo é que tanto a Doutrina 

como a Jurisprudência convergem no essencial. 

A Lei fundamental portuguesa, estabelece três princípios para o regime geral dos 

Direitos fundamentais; os princípios da Universalidade plasmado no art.º 12º, o 

princípio da Igualdade no art.º 13º e o princípio do Acesso ao Direito determinado pelo 

art.º 20º, para os Tribunais e os art.ºs 23º e 53º para vias extrajudiciais. 

Sem grandes desenvolvimentos, pois como referimos permite-nos escusar-nos a repetir 

a Doutrina e Jurisprudência maioritária, mas apenas para destacar o essencial tomamos 

a liberdade de lembrar: 

Universalidade, significa que a Lei aplica-se a todos os cidadãos, estagiários incluídos.  

Igualdade concretiza-se pela igualdade quanto à aplicação do direito, quanto à criação 

do Direito, que se traduz num direito igual, igualdade material, e igualdade justa. A 

igualdade de oportunidades, e a igualdade encargos públicos. 

Tendo em conta o objecto deste trabalho, por um lado significa que a Lei se aplica-

também aos advogados estagiários. Por outro que a Lei é igualmente aplicada tanto aos 

advogados estagiários como para os estagiários de outras Ordens, e o mesmo é dizer que 

a Lei estabelece uma igualdade de oportunidades aos cidadãos que escolheram a 

profissão de advogado ou outra profissão igualmente regulada pelo Estado. 

Entendemos que se podemos considerar v.g. o advogado igual ao engenheiro, tal não 

sucede entre o advogado e o magistrado. O magistrado é um titular de um poder 

soberano que lhe emana do órgão de soberania, o Tribunal. O advogado é um 

instrumento no sistema de Justiça, fundamental e imprescindível é certo, e a Lei 

Fundamental no seu art.º 208º lhe dá imunidade no exercício do mandato, mas não é 

sequer sujeito processual enquanto tal. 

 

Regime específico dos Direitos Liberdades e Garantias.
9
 

Determina o preceito constitucional no seu art.º 18º nº1 que as normas do catálogo, por 

um lado têm aplicabilidade directa e por outro vincula as entidades públicas e privadas, 

i.e.: Ordem dos Advogados incluída, aliás como lembra o nº 1 do art.º 4º da LAPP. 

No mesmo artigo estão subjacentes princípios, regras e requisitos para a admissibilidade 

de restrições aos DLG 

Jorge Miranda e Rui Medeiros
10

 propõem um elenco de princípios e regras para 

restrição dos DLG, tendo nós acrescentado outros ainda que consagrados na CRP, mas 

                                                           
9
 Todos os artigos são da CRP, não esquecendo os consagrados na DUDH, por remissão do art.º16º 

10
 Jorge Miranda, Rui Medeiros, “Constituição Portuguesa Anotada”, Tomo I, 2.ª Edição, Parte Geral, 

Preâmbulo, Artigos 1.º a 79.º, Coimbra Editora, Maio 2010, anotação ao artigo 18.º, pág. 316   
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fora do regime do art.º18º, a que devem obedecer categoricamente o Legislador, que se 

apresenta em tablóide para melhor leitura.  

Aplicabilidade imediata dos preceitos constitucionais art.º 18º nº1, 1ª parte 

Vinculação de todas as entidades públicas e privadas art.º 18º nº1, 2ª e 3ª parte 

reserva da Lei       art.º 18º, nº 2, 1ª parte 

(decreto lei autorizado     art.º 165º nº1 b)) 

da autorização expressa      art.º18º nº 2 

do carácter restritivo das restrições    art.º 18º nº2 e 3 

princípio da proporcionalidade    art.º 18º nº 2, 3ª parte 

princípio da generalidade e abstracção   art.º 18º nº 3, 2ª parte 

princípio da salvaguarda do núcleo essencial  art.º 18º nº 3, 3ª parte 

limitação da possibilidade de suspensão nos caos de Estado de sítio  art.º 19º 

garantia do Direito de resistência      art.º 21º 

garantia da responsabilidade do Estado e entes públicos   art.º 22º 

garantia perante o exercício da acção penal e modelos de policia  art.º 271º nº 3 

garantia contra leis de revisão restritivas do conteúdo   art.º 288º d) 

Também Vieira de Andrade, pugna pela aplicabilidade directa dos preceitos 

constitucionais
11

, e a vinculação de entidades públicas
12

, v.g. Ordem dos Advogados, e 

do carácter excepcional
13

 das restrições aos DLG 

A LAPP, no seu art.º 24º nº6, permite taxativamente três restrições”(…) e, caso sejam 

justificadamente necessários para o exercício desta, por razões imperiosas de interesse 

público ou inerentes à própria capacidade das pessoas, (…)‖:, mas restrições estas 

apenas admissíveis no estrito cumprimento dos seis requisitos
14

  subjacentes nos 

preceitos constitucionais  constante do art.º 18º CRP, dos quais destacamos apenas os 

que no nosso entender interessam para o nosso estudo: 

A restrição que é desde logo admitida, nos termos da norma do nº 6 do art.º 24 LAPP, 

deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, ao principio da universalidade, da 

segurança jurídica e protecção da confiança, não ferir o conteúdo essencial da norma
15

, 

e tem carácter excepcional. 

                                                           
11

 Vieira de Andrada, “ Os direitos fundamentais da Constituição Portuguesa de 1976”, Almedina, 

Coimbra, 2001, pág. 199 a 212 
12

 Idem, pág. 212 a 236 
13

 Ibidem, pág. 299 
14

 1º requisito Se o acto legislativo tem que cumprir a forma legal prevista na Constituição-. 

2º requisito A restrição normalmente aparece na norma um texto do tipo “ (…) salvo (…) “ , ou seja se 

tiver uma expressão na própria norma que desde logo limita o Direito. Se a norma não tiver 

esse texto expresso, não é por isso que deixa de ser um limite expresso, v.g. art.º 16º.2 CRP. 

3º requisito principio da proporcionalidade, i.é: se a restrição é adequada, ou haveria outra forma 

4º requisito Principio da universalidade, ou seja, se podermos identificar um grupo restrito ou 

indivíduos, ou um caso concreto, viola o carácter geral e abstracto 

5º requisito Principio da segurança jurídica e protecção da confiança  

6º requisito Conteúdo essencial. i.é,  a norma não pode descaracterizar o DLG 
15 V.g.: de acordo com o princípio da universalidade, para os Juristas com uma licenciatura homologada 

pelo Ministério do Ensino Superior, não pode haver distinção entre licenciados pré e pós Bolonha. 
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Significa o princípio da proporcionalidade: a Adequação de meios; a Exigibilidade ou 

necessidade ( material, espacial, temporal, pessoal ); Proporcionalidade em sentido 

estrito 

Adequação de meios: O meio que se utiliza para se atingir um determinado fim, tem que 

ser um meio apto.  

Exigibilidade ou necessidade: Pretende-se assegurar a menor ingerência possível, e por 

isso, o meio utilizado tem que ser preciso para atingir o fim proposto. Não existe 

exigibilidade ou necessidade em meios exagerados: 

―Por razões estritamente De e Do Direito, para ter acesso à profissão de 

advogado, não aceitar ter que ser avaliado em seis etapas, realizando 9 

exames com matérias repetidas, para além da avaliação implícita de 15 

diligências, do patrono e da própria vivência jurisdicional(…) 

...Mas pugnar que tendo o candidato as habilitações adequadas ao exercício 

da profissão, tenha uma formação complementar prática acompanhada, que 

é o significado de Estágio, e que no final preste provas dos conhecimentos 

adquiridos para avaliar a sua preparação para o autónomo exercício da 

advocacia (…) 

Não se chama facilitismo, chama-se não subserviência ao corporativismo, 

resistência ao numerus clausus encapotado, enfim, inteligência racional! 

( Américo Magalhães, 2013). 

Proporcionalidade em sentido estrito: Só existe proporcionalidade em sentido estrito 

quando se fizer um juízo de valor, ponderando-se as desvantagens dos meios e as 

vantagens dos fins, e se concluir que as vantagens são superiores às desvantagens 

Mas apenas no estritamente necessário para garantia do salvaguardado no núcleo do 

direito restringido, de acordo com os princípios da Necessidade, da concordância prática, 

e da Máxima Efectividade 

A interpretação que determina que se apliquem normas estatutárias restritivas de DLG, 

impondo mais requisitos do que os necessários para a salvaguarda do interesse público, 

é uma interpretação ferida de inconstitucionalidade, por desrespeito pelo subprincípio 

da necessidade.  

Finalmente, decorre do preceituado no nº1 do art.º 18º CRP, que tem uma dimensão 

positiva e outra negativa, de vinculação à lei fundamental, o Legislador também está 

vinculado negativamente, ou seja não pode aprovar Estatutos contrariando os princípios 

constitucionais. 

Ineficácia dos actos praticados
16

 pela Ordem dos Advogados, como nos diz Jorge de 

Miranda
17

 ― (…) a invalidade ( ou ineficácia) dos actos jurídico-públicos não se esgota 

toda na inconstitucionalidade (…)‖ 

  

                                                           
16

 V.g.: a realização de exames de aferição intercalares no Estágio, a repetição de avaliação de matérias,… 
17

 Jorge Miranda, “Manual de Direito Constitucional, Tomo VI, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, p. 27 
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Lei orgânica. A lei 2/2013 de 10 de Janeiro 

Das normas constantes da Lei Fundamental, do art.º 112º nº3 que remete para o art.º 

164º, podemos extrair: 

Que há uma reserva de Lei reforçada, e uma hierarquia destas face às Lei ordinária. 

A LAPP pertence à categoria de Leis orgânicas, que foram introduzidas com a revisão 

constitucional de 1989. Pretendem destacar na Constituição as matérias mais 

importantes e sensíveis, ou seja, o núcleo essencial e fundamental da Constituição. Estas 

matérias vão ter uma  Superioridade material – pois são as matérias consideradas mais 

importantes. Revestem a forma de Lei orgânica as matérias referidas no art.º 166º.2 que 

remete para os art.ºs 164º e 255º CRP. E uma Superioridade formal – as matérias de lei 

orgânica no seu procedimento legislativo têm requisitos acrescidos, pois exige-se 

maiorias mais substanciais do que no caso de leis ordinárias. Estes requisitos formais 

estão previstos no art.º 168º.4 e 5 CRP. 

Significa que as Leis ordinárias dos Estatutos das Associações Públicas Profissionais, 

nomeadamente da Ordem dos Advogados, se deve submeter ao regime estabelecido pela 

Lei orgânica nº 2/2013 de 10 de Janeiro, sendo ainda de realçar que esta lei orgânica 

para além da sua superioridade material e formal, inclui normas expressamente 

imperativas, como determina a imperatividade das suas norma face à Lei dos Estatutos 

i.e. Como esclarece o nº 1 do art.º 8 da LAAP, os Estatutos Actuais da Ordem dos 

Advogados, assim como os futuros, sendo lei ordinária, têm imperativamente que 

submeter-se à lei orgânica.  

No que se refere à Lei orgânica, e em conformação com os preceitos do art.º 18º CRP. 

não pode ter outra interpretação que a partir de 9 de Fevereiro de 2013, e 

independentemente da aprovação que deveria ter sido realizadas até 11 de Abril de 2013, 

as normas constantes do novo regime da Associações Pública Profissionais sobrepõem-

se às normas Estatutárias que as contrariem, e que devem ser tidas por não escritas. 

―(…) a inconstitucionalidade ou ilegalidade do cato desconforme com a norma de 

grau superior, não deriva simplesmente da preterição da hierarquia (…) deriva do 

acto regido por certa norma(…) a viu transgredir(...) ainda que de comportamento 

do Estado se trate― ( Jorge Miranda, 2001)
18

 

 

  

                                                           
18

 Jorge Miranda, “Manual de Direito Constitucional”, Tomo VI, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p.28 
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De Direito - Ratio Iuris. Do espírito da lei quadro 

A Lei 2/2013 de 10 de Janeiro, expressa imperativamente que para efeitos de inscrição 

definitiva como membro das Associações, leia-se Ordem dos Advogados, não podem 

ser impostas outras restrições para além das previstas nos art.ºs 8º e 24º, e escusado 

seria dizer, a submissão ao preceituado no art.º 18º da Lei fundamental. 

Assim, as únicas restrições admissíveis são as taxativamente admissíveis no nº6 do art.º 

24º da citada lei Orgânica, que deste já se reproduz: 

 

Artigo 24.º 

Acesso e registo 

(…) 

6 — Para efeitos do número anterior, a inscrição definitiva de profissional 

depende apenas da titularidade da habilitação legalmente exigida para o 

exercício da profissão e, caso sejam justificadamente necessários para o 

exercício desta, por razões imperiosas de interesse público ou inerentes à 

própria capacidade das pessoas, do cumprimento de algum dos seguintes 

requisitos: 

a) Verificação das capacidades profissionais pela sujeição a estágio 

profissional ou outro, previstos em lei especial; 

b) Formação e verificação dos conhecimentos relativos ao código 

deontológico da profissão; 

c) Realização de exame final de estágio com o objectivo de avaliar os 

conhecimentos e as competências necessárias para a prática de atos de 

confiança pública. (…) 

 
Directamente no que diz respeito aos advogados estagiários, destacam-se as seguintes 

imposições subjacentes ao normativo da lei 2/2013 de 10 de Janeiro. 

1º O único título de habilitações para acesso à profissão de advogado é a licenciatura, 

como está claramente estabelecido no nº5 e 6 do artº 24º da LAPP, e não mais, em 

conformidade com o preceito constitucional do artº 47º nº1 CRP. 

2º Não há distinção entre licenciados pré e pós Bolonha, em cumprimento dos 

princípios constitucionais da universalidade e igualdade.  

3º Por consequência a exigência de Mestrado para acesso à inscrição e Estágio não pode 

ser aceite, por excessivos e ultrapassa os requisitos subjacentes ao preceituado no art.º 

18º CRP, nomeadamente quanto à necessidade e exigibilidade. E se assim fosse, esta 

exigência, acabaria por penalizar os pós Bolonha por mais tempo e mais formação que 

os pré Bolonha. Na pior das alternativas, fosse o critério a equivalência entre os 

licenciados, bastaria uma pós graduação ou o 1º ano de Mestrado. 

3º São três as únicas restrições taxativamente admissíveis no nº6 do art.º 24º LAPP, para 

além da licenciatura; 1ª o Estágio, 2ª Formação e avaliação em Deontologia. 3ª Exame 

final no final de Estágio. 

Significa que havendo licenciatura adequada ao exercício da profissão, não são aceites 

exames de acesso. 

4º Não são aceites exames sobre matérias já sujeitas a avaliação na Licenciatura, seja na 

fase inicial, seja no final do Estágio, De facto, mais do que o título de uma licenciatura 
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em Direito obtido numa faculdade que ministra um curso homologado pelo Ministério 

do Ensino Superior mostrar-se-ia excessivo e por consequência não cumpririam os 

requisitos da necessidade e exigibilidade constantes do preceito do art.º 18º CRP.  

Decorre que os exames de Aferição não podem ser aceites. Ressalva-se o caso de 

Deontologia que fica ao critério de cada Ordem, que se faça no início ou no final do 

Estágio.  Para os exames de Agregação aplica-se o mesmo princípio. Ou seja, não são 

aceites exames sobre matérias já avaliadas na licenciatura e exames de aferição ( para os 

que os já realizaram). 

5º Impor um Estágio de 24 meses dos actuais Estatutos viola o estabelecido na LAPP, 

que na sua norma constante da alínea a) do nº2 do art.º 8º.  

Em conclusão, a inscrição definitiva na Ordem dos Advogados só pode depender de: 

 

1º Da titularidade da licenciatura em Direito 

2º De um estágio profissional com a duração máxima de 18 meses; 

3º Formação e verificação de conhecimentos relativos ao código deontológico; 

4º Realização de exame final de estágio. 

A imposição de qualquer outra restrição, viola o determinado pela norma imperativa do 

nº 6 do art.º 24º da LAPP, e nem seria necessário aquela previsão pois violaria os 

preceitos constitucionais, nomeadamente os constantes dos art.º 47º nº1 e art.º 18º CRP 
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―Durante o Estágio, ser avaliado a Deontologia, em três exames 

pela Ordem dos Advogados, avaliado constantemente pelo patrono, 

avaliado de cada vez que vai a Tribunal, avaliado quando lida com 

colegas, com representados, com funcionários judiciais (…) Uma 

sindicância assim só pode partir de quem julgue que o advogado 

estagiário é um perigoso delinquente, um vigarista inato‖( Américo 

Magalhães, 2013) 
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Do Direito - Ratio Legis.  Vigência e situação actual 

O referido regime constante da LAP entrou em vigor no dia 9 de Fevereiro de 2013, i.é., 

30 dias após a respectiva publicação, que ocorreu a 10 de Janeiro de 2013 – cfr. Art.º. 

55º do mesmo diploma.  

As suas normas revestem natureza imperativa, e como estatui inequivocamente a norma 

constante do art.º 52º nº1 da LAPP “ prevalecendo designadamente sobre as normas 

legais e estatutárias anteriores que as contrariem‖.  

Nos termos do art.º 56º nº6 da LAPP, a inobservância dos procedimentos referidos nos 

prazos legais, determina, sem mais, a inaplicabilidade das normas dos estatutos das 

Ordens profissionais que não sejam conformes com o disposto na LAPP, sendo 

directamente aplicável o regime dela constante.  

 

As propostas de Estatutos, foram enviadas pela OA ao Ministério da Justiça, por correio 

electrónico pelas 22h30 do dia 11 de Fevereiro.  

Até à presente data, 20 de Maio, apesar da norma do art.º 53º estabelecer o prazo de 90 

dias após publicação da LAPP, cujo prazo terminou a 11 de Abril de 2013, ainda não 

foram aprovadas os Estatutos conforme o novo regime. 

Não pode ter outra interpretação, a partir de 9 de Fevereiro de 2013, e 

independentemente da aprovação que deveria ter sido realizadas até 11 de Abril de 2013, 

as normas constantes do novo regime da Associações Pública Profissionais sobrepõem-

se às normas Estatutárias que as contrariem, e que devem ser tidas por não escritas. 

Analisemos a posição da Ordem: 

O Conselho Distrital de Coimbra reunido a 12 de Abril de 2013, tem o mesmo 

entendimento quanto aos prazos, nomeadamente que terá terminado o prazo dos 90 dias 

a 11 de Abril.  

―(…)Em 19 de Abril de 2012, foi colocada em discussão pública a Proposta de 

Lei daquela que viria a ser a Lei das Associações Públicas Profissionais (…) 

Rejeitada a convocação do Congresso Extraordinário, no dia 11 de Fevereiro 

de 2013,  segunda-feira seguinte, o Senhor Bastonário e o Conselho Geral, 

aceitando agora a referida Lei,  terão apresentado ao Governo uma proposta 

de alteração do EOA.  

dia 15 de Fevereiro de 2013, esse projecto foi divulgado na página da OA. Na 

notícia  inserta no sítio da OA, afirma-se que o Bastonário irá tentar a 

convocação de um Congresso  Extraordinário ainda para este ano.  

No dia 11 de Abril de 2013 (ontem), expirou o prazo que o Governo tinha para 

remeter à  Assembleia da República as propostas de alteração dos estatutos 

das associações públicas‖ (Mário Diogo 12 de Abril de 2013) 

 

A Ordem pelo menos desde Fevereiro de 2011, iniciou a discussão dos Estatutos, 

como se constacta num comentário do CD de Coimbra. Teve tempo suficiente para 

uma discussão aberta a todos os seus membros, no sentido de elaborar um projecto 
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de Estatutos exemplar, como lhe competia. Comentário do Conselho Distrital de 

Coimbra ao anteprojecto de revisão dos estatutos
19

 

―Em Fevereiro de 2011, o Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, em 

reunião com os Conselhos Distritais da Ordem dos Advogados, apresentou um 

projecto de revisão do EOA‖ 

 

Mas como já evidenciamos aplica-se o regime da LAPP e não os Estatutos 

Daí que não podendo deixar de ter em conta o espírito da LAPP , com as evidências que 

se indicou quanto aos aspectos De Iuris, e ao contrário do que estabelece o artº.205º da 

proposta de alteração, terá que haver um regime, para os actuais estagiários, que esteja 

de acordo com o estabelecido na LAPP, nomeadamente: 

O novo regime estabelecido pela lei quadro das ordens profissionais determina 

imperativamente que a inscrição para estágio de acesso à profissão, no caso de ser 

obrigatória, apenas depende da titularidade da habilitação legalmente exigida para o 

exercício da profissão, conforme estatui a norma do art.º24º nº4 da LAPP.  

Nos termos do art.º 24 nº6 da LAPP, é inequívoco que, para além, da habilitação 

académica legalmente exigida para o exercício da profissão, apenas podem ser impostos 

os três requisitos previstos nesta norma: a) estágio profissional ou outro; b) formação e 

verificação dos conhecimentos em deontologia; c) realização de exame final de estágio 

para avaliar conhecimentos e competências para a prática da profissão.  

 

A existência de provas de aferição não se subsume a nenhum dos requisitos adicionais 

previstos e admitidos na lei, em virtude de serem provas escritas de carácter intermédio 

para verificação de matérias que, desde logo, foram leccionadas nos respectivos cursos 

de Direito 

A OA não pode legitimamente restringir a inscrição definitiva dos advogados-

estagiários, por imposição de um estágio superior a 24 meses e pela imposição da 

realização de provas de aferição.  

O regime de Estágio de acesso à profissão ou período formativo não pode exceder os 18 

meses, a contar com a data de inscrição e incluindo as fases eventuais de formação e de 

avaliação – cfr. 8-2/a) da LAP.  

O exame nacional de avaliação e agregação é composto por uma prova escrita e por 

uma prova oral, sendo que com estas se pretende, uma vez mais, verificar a capacidade 

técnica e científica do advogado estagiário e, bem assim, a respectiva preparação 

deontológica para o exercício da actividade profissional – cfr. arts. 33, 34 e 38 do 

Regulamento de Estágio.  

 

  

                                                           
19

 http://www.oa.pt/upl/%7Ba02be108-6ba3-4114-8307-9d9d31d1d271%7D.pdf acedido a 6 de Maio 
de 2013. 

http://www.oa.pt/upl/%7Ba02be108-6ba3-4114-8307-9d9d31d1d271%7D.pdf
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Imperatividade de um Regime inter-estatutos 

Já depois da vigência da LAPP, a OA continua deliberadamente a praticar actos 

contrários à lei, que de acordo com a normas do seu art.º 52º nº1 conjugado com o nº6 

do art.º53º, imperativamente determina que as normas dos Estatutos actuais que a 

contrarie são tidas por não escritas, nomeadamente as que exijam aos actuais advogados 

estagiários, a realização e aprovação nas provas de aferição para que estes possam 

avançar no seu estágio, e a realização de exames de agregação, repetindo matéria e 

exames, exigências essas que contrariam claramente o disposto nas normas dos art.ºs 

24º nº5 e 6 da LAPP. 

Por outras palavras, a inobservância dos procedimentos referidos nos prazos legais, 

determina, de acordo o a norma do art.º 53º nº6 conjugada com o nº1 do art.º 52º da 

LAPP, a inaplicabilidade das normas dos Estatutos da Ordem dos Advogados que 

contrariem o regime imposto ela Lei orgânica 2 /2’13 de 10 de Janeiro.  

Vejamos o que nos diz sobre o assunto Paulo Graça, no seu artigo “ A Lei das 

Associações Públicas e a Ordem dos Advogados”
20

, 

―(…)Desta forma, a partir de 10 de Fevereiro de 2013, desaplicam-se no âmbito da 

Ordem dos Advogados, as normas que não estejam em consonância com as da Lei das 

Associações Públicas e aplicam-se estas(…) Ainda nos termos da nova lei, até 11 de 

Abril de 2013, está o Governo obrigado a apresentar à Assembleia da República 

propostas de alteração dos estatutos das associações públicas já criadas e demais 

legislação aplicável ao exercício da profissão que se revelem necessárias para a 

respectiva adaptação ao regime previsto na nova lei (…) Prevê ao artigo 56.º, n.º 6, 

que a inobservância do disposto nos seus n.ºs 2 a 4, designadamente, da apresentação 

ao Governo, até 10 de Fevereiro de 2013, de projecto de alteração dos estatutos e 

demais legislação aplicável ao exercício da profissão ―determina a inaplicabilidade 

das normas dos estatutos das associações públicas profissionais que não sejam 

conformes com o disposto na (…) lei, sendo directamente aplicável o regime nesta 

consagrado‖. (Paulo Graça, Conselho de Deontologia de Lisboa, Fevereiro de 2013) 

Concretizando, a aplicar-se aos advogados estagiários abrangidos pelo novo regime, os 

anteriores Estatutos, implica não só a realização de seis provas de aferição, ainda que 

em três exames, a realização de mais dois exames no final do estágio repetindo matérias 

já avaliadas, mas também a realização de um estágio com duração mínima de 24 meses, 

ao passo que o novo regime, apenas admite um exame final, e uma duração máxima de 

18 meses. A OA será confrontada com incongruências e injustiças, por exemplo; um 

estagiário que reprove com média de 15 valores na aferição, terá que repetir os exames 

para prosseguir para a 2ª fase, cumprir os 24 meses de estágio, enquanto que um novo 

inscrito nem tenha que realizar essa prova e terminar o estágio antes desse colega, 

apesar de abrangido pela mesma lei orgânica. 

Nesta conformidade, impõe-se um regime transitório que não deveria ter sido esquecido 

nas propostas de Alteração de Estatutos apresentados, e o mesmo é dizer que os novos 

Estatutos aprovados e de acordo com a LAPP, devem ser aplicados a todos os 

advogados que se encontrem numa qualquer fase de Estágio e não apenas aos que se 

inscreverem após a sua aprovação, como insiste a OA na norma do art.º 205º da 

proposta dos seus Estatutos. 

                                                           
20

 http://www.advocatus.pt/opiniao/7291-a-lei-das-associacoes-publicas-e-a-ordem-dos-advogados 

acedido a 23 de Abril de 2013 

http://www.advocatus.pt/opiniao/7291-a-lei-das-associacoes-publicas-e-a-ordem-dos-advogados
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Análise dos Estatutos anteriores.  

Desde logo da análise dos anteriores Estatutos, podemos extrair alguns factos 

pertinentes: 

1. A OA representa os licenciados em Direito
21

,  

2. O âmbito
22

 estende-se aos advogados estagiários 

3. Não pode regular e gerir contra o Estado de Direito e DLG
23

 

4.  Só podem ser eleitos ou designados os advogados com inscrição em vigor,
24

. 

5. O advogado estagiário é titular de uma cédula profissional
25

  

6. É a licenciatura
26

 
27

que estabelece a habilitação necessária e suficiente. 

7. É o patrono que tem o papel fundamental da formação e preparação do 

estagiário
28

 

8. A duração do Estágio é de 24 meses
29

 ,no mínimo 

9.  Obtida a cédula o advogado estagiário pode praticar actos de advogado30
 

                                                           
21  Artigo 1.º - Denominação, natureza e sede  

1 - Denomina-se Ordem dos Advogados a associação pública representativa dos licenciados em Direito 

que, em conformidade com os preceitos deste Estatuto e demais disposições legais aplicáveis, exercem 

profissionalmente a advocacia. 

22
 Artigo 2.º- Âmbito 

2 - As atribuições e competências da Ordem dos Advogados são extensivas à actividade dos advogados e 

advogados estagiários nela inscritos (…) 

23
 Artigo 3.º- Atribuições da Ordem dos Advogados 

Constituem atribuições da Ordem dos Advogados: 

a) Defender o Estado de direito e os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e colaborar na 

administração da justiça; 

24 Artigo 11.º  - Eleição dos titulares  
1 - Só podem ser eleitos ou designados para quaisquer órgãos da Ordem os advogados e com inscrição 

em vigor e sem qualquer punição de carácter disciplinar superior à advertência. 

  Artigo 14.º - Voto 

1 - Apenas os advogados com inscrição em vigor têm direito de voto.  
25

 Artigo 180.º - Cédula profissional 

1 - A cada advogado ou advogado estagiário inscrito é entregue a respectiva cédula profissional, a qual 

serve de prova da inscrição na Ordem dos Advogados.  

26
  Artigo 182.º - Inscrições preparatórias e nos quadros da Ordem dos Advogados 

2 - O requerimento deve ser acompanhado de certidão do registo de nascimento, carta de licenciatura, 

27 Artigo 187.º  - Inscrição 

Podem requerer a sua inscrição como advogados estagiários os licenciados em Direito por cursos 

universitários nacionais ou estrangeiros oficialmente reconhecidos ou equiparados.  
28

  Artigo 185.º - Patronos e requisitos para aceitação do tirocínio 
1 - Os patronos desempenham um papel fundamental ao longo de todo o período de estágio, sendo a sua 

função iniciar e preparar os estagiários para o exercício pleno da advocacia.  

29 Artigo 188.º- Duração do estágio, suas fases e exame final 

1 - O estágio tem a duração global mínima de dois anos e tem início, pelo menos, duas vezes em cada 

ano civil, em datas a fixar pelo Conselho Geral.  

3 - Com a aprovação nas provas de aferição e subsequente passagem à segunda fase do estágio, são 

emitidas e entregues aos advogados estagiários as respectivas cédulas profissionais. 

30
Artigo 189.º - Competência dos advogados estagiários 

1 - Uma vez obtida a cédula profissional como advogado estagiário, este pode autonomamente, mas 

sempre sob orientação do patrono, praticar os seguintes actos profissionais:  
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Estatutos anteriores. RNE 

Do Regulamento Nacional de Estágio podemos concluir: 

1. Que o Estágio tem a duração de 24 meses
31

 

2. O licenciado pós Bolonha tem que realizar a prova de acesso
32

. Apesar de 

constar do art.º 9º do RNE, esta norma é tida por não escrita decorrente da 

declaração de inconstitucionalidade do TC, no seu acórdão 3 /2011 de 25 de 

Janeiro. 

3. O patrono é o principal responsável pelo estagiário, e apreciar a aptidão, 

idoneidade e deontologia do estagiário
33

 

4. O programa de formação inicial inclui matérias já avaliadas na licenciatura
34

 

5. No final da fase inicial o estagiário, é submetido a avaliação
35

 

6. As provas de aferição são três exames, até ao termo de seis meses
36

 

7. No final do Estágio é submetido novamente a novas provas, uma escrita e outra 

oral, repetindo-se matérias já avaliadas licenciatura e nos exames de aferição no 

final da fase inicial, incluindo deontologia, para além da avaliação do patrono.
37

 

8. A prova oral é uma repetição de actos de advogado praticados ao longo do 

estágio e avaliado pelos tribunais e pelo patrono.
38

 

 

                                                           
31

 Artigo 2.º - Fases do estágio: formação inicial e formação complementar 

1 — O estágio terá a duração de 24 meses (…).   
32

 Artigo 9.º-A - Exame nacional de acesso ao estágio 

1 — A inscrição preparatória dos candidatos que tenham obtido a sua licenciatura após o Processo de 

Bolonha será antecedida de um exame de acesso ao estágio,  
33 Artigo 15.º - Funções do patrono 

1 — O patrono desempenha um papel fundamental e imprescindível ao longo de todo o período do 

estágio, sendo o principal responsável pela orientação e direcção do exercício profissional do advogado 

estagiário.  

2 —(…) formação durante o estágio e apreciar a aptidão e idoneidade ética e deontológica do 

estagiário(…), emitindo para o efeito relatório final e participando directamente no processo de 

avaliação.  
34

 Artigo 18.º - Conteúdo e objectivos da formação inicial 

2 — Os programas de estágio da fase de formação inicial compreendem as áreas de deontologia 

profissional, direito constitucional e direitos humanos, prática processual civil, prática processual penal, 

organização judiciária e informática jurídica, (…)  

35
 Artigo 19.º - Prova de aferição 

1 — No final da fase de formação inicial, o advogado estagiário inscrito no curso de estágio será 

submetido à prova de aferição, que terá âmbito nacional e garantia de anonimato 

36
 Artigo 20.º - Organização, conteúdo e execução da prova de aferição 

1 — A prova de aferição é constituída por três testes escritos, (...) cada um deles abrangendo duas 

matérias distintas.  

3 — A prova será realizada até ao termo do período de seis meses da fase de formação inicial.  

37
 Artigo 33.º- Exame final: objectivo e conteúdo 

O exame final de avaliação e agregação é composto de uma prova escrita e de uma prova oral e 

(…)aferição da sua preparação deontológica (…) 

Artigo 34.º - Prova escrita  
2 — A prova escrita deverá conter, pelo menos, um tema de deontologia profissional e a elaboração de 

peças processuais nas áreas de processo civil e de processo penal e, (…) 

38
 Artigo 39.º -Componentes da prova oral 
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Proposta de Estatuto da Ordem de Advogados 

  
Artigo 14.º 

Voto 

1 - Apenas os advogados com inscrição em vigor têm direito de voto
39

. 

  

(…) 

 

SECÇÃO II 

Assembleia de Representantes 

 

Artigo 32.º 

Constituição e competência 

1 - A Assembleia de Representantes da Ordem dos Advogados é constituída por 

representantes eleitos em cada uma das regiões da Ordem dos Advogados, pelo 

sistema da média mais alta de Hondt, nos termos do regulamento eleitoral. 

2 - Cada região elege dois representantes, mais um por cada duzentos advogados
40

 

inscritos na respectiva área geográfica 

(…) 

. 

4 - Compete especificamente à Assembleia de Representantes: 

d) Aprovar os regulamentos de inscrição
41

 dos advogados portugueses; o regulamento 

de registo e inscrição dos advogados provenientes de outros Estados; o regulamento 

de inscrição dos advogados estagiários
42

; o regulamento de estágio, da formação 

contínua e 

da formação especializada
43

, com inerente atribuição do título de advogado 

especialista, o regulamento de inscrição de juristas de reconhecido mérito, mestres e 

outros doutores 

em direito, o regulamento sobre os fundos dos clientes, o regulamento da dispensa de 

sigilo profissional, o regulamento do trajo e insígnia profissional e o juramento a 

prestar 

pelos novos advogados, o regulamento sobre domicilio profissional, o regulamento 

sobre laudos e os demais regulamentos previstos nos Estatutos e na lei sobre o 

exercício 

da profissão; 

 

(…) 

  

                                                                                                                                                                          
1 — A prova oral consistirá:  

a) Numa exposição oral pelo advogado estagiário tendo por tema um caso concreto (…);  

 
39

 Os advogados-estagiários, sendo advogados de pleno direito também devem ter 

direito a voto, i.e. participar nas deliberações 
40

 idem 
41

 Direito de participação dos destinatários 
42

 idem 
43

 ibidem 
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Proposta de Estatuto Profissional do Advogado 
 

Análise critica 

Título I 

Requisitos e condições de acesso e exercício da profissão de advogado 

 

Artigo 2º 

(Formação em Direito) 

1 – O acesso à profissão de advogado pressupõe um dos seguintes graus em Direito: 

a) A licenciatura em Direito obtida antes 
44

do Processo de Bolonha; 

b) O mestrado
45

 em Direito obtido depois do Processo de Bolonha. 

2 – Têm acesso ao estágio os licenciados em Direito depois do Processo de Bolonha, 

desde que aprovados num exame nacional de acesso
46

 a criar, em termos a definir 

pelo Conselho Geral, ficando porém, a sua admissão às provas de agregação 

dependente da conclusão com êxito do curso de mestrado. 

3 – O acesso à profissão de advogado pressupõe a conclusão, com aprovação, do 

estágio de advocacia, sem prejuízo do disposto nos números 5, 6 e 7 do artigo 

seguinte. 

Artigo 3º 

(Estágio e avaliação) 

1 – O acesso ao título de advogado depende de um tirocínio destinado a proporcionar 

ao candidato a formação profissional e deontológica necessária ao exercício da 

profissão. 

2 – A atribuição do título de advogado depende da aprovação em exame nacional de 

avaliação
47

 sob a égide da Ordem dos Advogados. 

3 – O estágio, incluindo a avaliação, tem a duração global máxima de 18 meses. 

4 – Os advogados estagiários ficam, desde a sua inscrição, obrigados ao 

cumprimento dos deveres deontológicos e demais regulamentos da Ordem dos 

Advogados e podem praticar atos de advocacia sob a égide dos seus patronos, nos 

termos dos Estatutos da Ordem. 

5 – Em excepção ao disposto nos números 1 e 2, podem requerer a sua inscrição 

como advogados, sem realização do estágio
48

: 

3 Os doutores em Ciências Jurídicas, com efectivo exercício da docência de Direito no 

ensino superior por um período não inferior a cinco anos; 

(…) 

 

  

                                                           
44

 Por um lado não é admissível à luz da lei 2/2013, a distinção entre as licenciaturas pré 

e pós Bolonha 

45
 Por outro a exigência de Mestrado, acaba por penalizar os pós Bolonha de mais 

tempo e mais formação que os pré Bolonha. Na pior das alternativas, se fosse o critério 

a equivalência entre os licenciados, bastaria uma pós graduação ou o 1º ano de 

Mestrado.  

46
 O exame de acesso ao estágio é claramente contrário ao espírito da LAP 

47
 Este exame final de Estágio (actual de agregação) é uma repetição de matérias para as 

quais o estagiário já obteve na sua licenciatura. Para os estagiários que já efectuaram 

exames de aferição de acordo com o Regulamentos de Estágio anterior, é ainda mais 

uma avaliação sobre as mesmas matérias. Salvo Deontologia, estes exames são 

contrários à lei 
48

 Incluir os Mestres nas mesmas condições dos Doutores. 
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TÍTULO VI 

INSCRIÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

CAPÍTULO I 

Inscrição 

 

 

Artigo 180.º 

Cédula profissional 

1 - A cada advogado ou advogado estagiário inscrito é entregue a respectiva cédula 

profissional, a qual serve de prova da inscrição na Ordem dos Advogados. 

2 - Compete à Assembleia de Representantes,  (...) 

 

 

Artigo 183º-A
49

 

Requisitos de acesso à profissão 

1 - O acesso à profissão de advogado pressupõe um dos seguintes graus em Direito: 

a) A licenciatura em Direito obtida antes do Processo de Bolonha; 

b) O mestrado em Direito obtido depois do Processo de Bolonha. 

2 - Têm acesso ao estágio os licenciados em Direito depois do Processo de Bolonha, 

desde que aprovados num exame nacional de acesso a criar, em termos a definir pelo 

Conselho Geral, ficando porém, a sua admissão às provas de agregação dependente da 

conclusão com êxito do curso de mestrado. 

3 -. O acesso à profissão de advogado pressupõe a conclusão, com aprovação, do 

estágio de advocacia, sem prejuízo do disposto no artigo 192º. 

 

 

CAPÍTULO II 

Estágio 

 

Artigo 188.º 

Duração do estágio, suas fases e exame final 

1 - O estágio, incluindo a avaliação, tem a duração global máxima de 18 meses e tem 

início, pelo menos, uma vez em cada ano civil, em data a fixar pelo Conselho Geral. 

2 - A primeira fase do estágio, com a duração máxima de seis meses, destina-se a 

fornecer aos estagiários os conhecimentos técnico-profissionais e deontológicos 

fundamentais e a habilitá-los para a prática de actos próprios de profissão de 

competência limitada e tutelada, após aprovação nas respectivas provas de aferição 

daqueles conhecimentos.
50

 

3 - Com a passagem à segunda fase do estágio, são emitidas e entregues aos 

advogados 

estagiários as respectivas cédulas profissionais. 

(…) 

8 - O estágio termina com “provas de agregação
51

”, que incluem obrigatoriamente a 

apresentação e apreciação pública do relatório de estágio dos candidatos e do relatório 

do patrono. 

9 - A aprovação depende da avaliação global da aprendizagem do estagiário, mediante 

a ponderação dos seus vários elementos, nos termos do regulamento. 

 

                                                           
49

 Equivalente ao art.º2º do Estatuto da Profissão de Advogado. Cf : notas sobre este 

artigo. Ver art.º 193º 
50

 Apenas de Deontologia 
51

 É razoável a obrigatoriedade de apresentação de relatórios e sua avaliação, mas é 

contrário à lei a realização de exames que repetem matérias já aprovadas na 

Licenciatura ( e exames de aferição para os advogados estagiários já na da 2ª fase 
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CAPÍTULO IV 

Inscrição como advogado 

 

Artigo 192.º 

Requisitos de inscrição 

1 - A inscrição como advogado depende do cumprimento das obrigações de estágio 

com 

classificação positiva, nos termos do regulamento dos centros de estágio. 

2 – Em excepção ao disposto no número anterior, podem requerer a sua inscrição 

como advogados, sem realização do estágio
52

: 

a) Os doutores em Ciências Jurídicas, com efectivo exercício da docência de Direito 

no ensino superior por um período não inferior a cinco anos; 

(…) 

 

Artigo 193.º 

Inscrição de juristas de reconhecido mérito, mestres e outros doutores em Direito 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a inscrição na Ordem dos Advogados 

de juristas de reconhecido mérito e os mestres e outros doutores em Direito cujo título 

seja reconhecido em Portugal depende da prévia realização de um exame de aptidão, 

sem necessidade de realização de estágio. 

2 - O exame de aptidão tem por fim a avaliação da experiência profissional e do 

conhecimento das regras deontológicas que regem o exercício da profissão. 

 

 

TÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 205.º 

Processos em curso 

A presente lei só é aplicável aos estágios que se iniciem
53

, bem como aos processos 

disciplinares instaurados, em data posterior ao da respectiva data de entrada em 

vigor. 

 

  

                                                           
52

 Incluir os Mestres 
53

 A lei 2/2013 de 10 de Janeiro impõe imperativamente que as normas dos Estatutos 

das Ordens contrários à Lei são tidas por não escritos. Nesta conformidade este art.º por 

si contraria a Lei. 

Por consequência é peremptório a existência de um regime transitório. 
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Competência do advogado estagiário 

Os actos de advogado, decorrentes da competência que lhe é atribuída. Tem vindo a ser 

diminuídos, contrariando o espírito do Estágio, agravando o distanciamento ao novo 

regime que incentiva à formação prática, que não pode ter outro entendimento que não 

seja a prática da máxima diversidade de actos de advogado. 

Estatutariamente, é retirada a possibilidade de praticar certos actos com autonomia, 

ainda que sempre sob a orientação do patrono, nomeadamente os previstos no art.º 189º 

nº1 b) e c), i.e. Os processo penais de competência dos tribunais singulares, e os 

processo penais, e os processo não penais, desde que caibam na alçada da 1ª instância, e 

ainda acções de tribunal de menores e de divórcio por mútuo consentimento. 

Não é pouco, e das duas uma, ou o estagiário andará pela mão do Patrono, que pelo que 

se constacta e de viva experiência dos estagiários, não há sem qualquer dúvida,  que o 

patrono tenha essa possibilidade, salvo se o Patrono deixar a sua profissão e passar 

exercer as funções de formador permanente remunerado pela Ordem dos Advogados. 

Mas não é de todo razoável e perde-se o objectivo do Estágio, e como se refere, afasta-

se do espírito do novo regime. 

Vejamos: 

Estatuto da Ordem dos Advogados, Lei nº15/2005 de 26 de Janeiro
54

 

Artigo 189.º  

Competência dos advogados estagiários 
1 - Uma vez obtida a cédula profissional como advogado estagiário, este pode 

autonomamente, mas sempre sob orientação do patrono, praticar os seguintes actos 

profissionais: 

a) Todos os actos da competência dos solicitadores; 

b)  Exercer a advocacia em processos penais da competência de tribunal singular 

e em processos não penais quando o respectivo valor caiba na alçada da 

primeira instância;  

c) Exercer a advocacia em processo da competência dos tribunais de menores e 

em processos de divórcio por mútuo consentimento;  

d) Exercer a consulta jurídica. 

2 - Pode ainda o advogado estagiário praticar actos próprios da advocacia em todos 

os demais processos, independentemente da sua natureza e do seu valor, desde que 

efectivamente acompanhado de advogado que assegure a tutela do seu tirocínio, seja 

o seu patrono ou o seu patrono formador. 

3 - O advogado estagiário deve indicar, em qualquer acto em que intervenha, apenas 

e sempre esta sua qualidade profissional. 

 

 

                                                           
54 Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro de 2005. - Aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados e revoga o 

Decreto-Lei n.º 84/84, de 16 de Março, com as alterações subsequentes. In diário da República. - S.1-A 

n.18 (26 Janeiro 2005), p.612-646. Alterada pelo Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro e pela 

Lei n.º 12/2010, de 25 de Junho. 
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Proposta de estatuto do advogado, apresentada a 11 de Fevereiro de 2013 

189.º 

Competência dos advogados estagiários 

1 - Uma vez obtida a cédula profissional como advogado estagiário, nos termos do nº 

3 do art. 188º, este pode, mas sempre sob orientação do patrono, praticar os seguintes 

actos profissionais: 

a) Todos os actos da competência dos solicitadores; 

b) Consulta jurídica. 

2 - Nos termos definidos pelo regulamento de estágio, o advogado estagiário pode 

praticar outros actos próprios da advocacia, desde que efectivamente acompanhado 

do seu patrono. 

3 - O advogado estagiário deve indicar, em qualquer acto em que intervenha, apenas 

e sempre esta sua qualidade profissional. 

 

A questão das “oficiosas”  e do apoio judiciário. 

A Ordem dos Advogados tem vindo a argumentar publicamente, e agora recentemente a 

publicar anúncios publicitários, propugnando que o cidadão que recorre ao apoio 

Judiciário não tem garantido os seus direitos se for patrocinado por um advogado 

estagiário. Por outro lado que lhe não pode ser atribuído um patrocínio oficioso pelas 

mesmas razões- 

Mas convida-se a fazer uma leitura da realidade, e ainda que sem uma base estatística 

que o comprove, podemos no entanto chegar a algumas conclusões, pela mera 

observação: 

a) Actualmente existem milhares de queixas, e salvo raríssimas excepções, são 

todas contra advogados. 

b) Nos Editais, que publicam as sanções por decisão disciplinar, são por um lado, 

praticamente todos advogados, e por outro, pelo nº de cédula profissional, a 

maioria são licenciados pré Bolonha, apesar de haver uma razão inegável que 

diz respeito ao número de advogados depois de 2007, que forma os primeiros 

licenciados pós Bolonha. 

c) O célebre caso, por má razão, das acusações contra advogados, por fraude nas 

“ oficiosas” são todas de advogados 

Caem por terra os argumentos dos da Ordem dos Advogados. 

E esta constatação tem a sua lógica: 

 Os advogados estagiários são muito mais cuidadosos, têm uma apetência para a 

investigação e formação contínua, são sem dúvida mais humildes e abstêm-se de 

praticar actos de duvidosa justeza. 

Podemos concluir sem grande contestação, que a competência técnica, rigor e 

cumprimento das normas deontológicas, não têm por uma lado a ver com ser ou não 

estagiário, e por outro ser ou não pós Bolonha. 

Tem outro sim a ver com um conjunto de competências, e de entre delas a personalidade.  
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Inconstitucionalidade material e formal 

 

Violação de DLG 

O direito de livre escolha e acesso à profissão, consagrado no art.º 47º nº1 CRP, só pode 

ser restringido dentro dos limites estabelecidos pelo art.º 18º nº2 e 3 da CRP, e o mesmo 

é dizer que tem que desde logo ser exigível essa restrição, mas nunca poderá atingir o 

conteúdo essencial do direito, por outro lado, só haverá exigibilidade se estiver outros 

direitos em conflito. 

Ora, a não aplicação das normas dos Estatutos contrárias à lei orgânica, não coloca em 

crise nenhum direito constitucionalmente protegido, aliás, se assim fosse a própria lei 

orgânica estaria desconforme. Ainda, a lei orgânica indica taxativamente as restrições 

admissíveis para além da licenciatura 

Por outras palavras, o interesse público não sai prejudicado pela aplicação da lei, e o 

afastamento das normas dos Estatutos actuais que são contrárias à lei nomeadamente 

aquelas que estão em contradição com o  nº2 a) do art.º 8º e nº 5 e 6 do art.º 24º da 

LAPP 

Por consequência, a pratica dos actos identificados na análise dos Estatutos actuais e 

dos propostos pela OA,  são feridos de nulidade, em resultado da ilegalidade e/ou 

inconstitucionalidade, por violação de Direitos Liberdades e Garantias (DLG), 

nomeadamente o acesso à profissão, consagrado na norma do art.º 47º nº1 da 

Constituição da República Portuguesa (CRP), ainda que com as restrições admissíveis 

nos termos do art.º18º nºs 2 e 3 CRP, com a salvaguarda do previsto no art.º 9º b), 12º, 

15º, 16º, 17º e 18º nº3 CRP, e nos limites admissíveis no nº 6 do art.º 24º da LAPP 

 

Violação do princípio da Superioridade formal e material da Leis orgânica sobre a 

Lei ordinária 

Não bastasse a circunstância de que os Estatutos, enquanto lei ordinária, devem 

obediência à LAPP, lei orgânica, conforme determina a Lei fundamental, a própria 

LAPP de forma expressa no seu art.º 52º nº1, determina a prevalência das suas normas 

sobre as normas estatutárias que as contrariem. 

Como diz o Constitucionalista Jorge Miranda
55

 

― Seria profundamente erróneo supor que qualquer acto jurídico-público só 

seria inválido quando ofendesse uma norma de grau superior. Muito pelo 

contrário; pode certo acto posterior a outro, de igual grau, em vez de o 

revogar, ou derrogar, deve ter-se por inválido, ineficaz, por ser dele 

discrepante ― 

Também feridas de nulidade, por violação da conformação da lei ordinária, as normas 

dos Estatutos da Ordem dos Advogados, à superioridade formal e material da Lei 

Orgânica nº 2/2013 de 10 de Janeiro, conforme determinado na norma constitucional do 

art.º 112º nº 3. 

                                                           
55

 Obra citada,  p. 31 
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Violação do princípio da legalidade 

Determina a norma constitucional constante do nº3 do artº 3º que a validade das leis 

depende da sua conformação com a lei Fundamental.  

Também no seu art.º 266º nº2 CRP, determina que os órgãos do Estado estão 

subordinados à Constituição, e devem actuar com o respeito pelos princípios da 

Igualdade, da proporcionalidade, da Justiça, da imparcialidade e da boa-fé. 

A manter as normas contrárias à lei orgânica, estão feridas de nulidade, resultante da 

violação do princípio da legalidade dos organismos públicos consagrado nos art.ºs 3º nºs 

2 e 3, 8º, 18º nº1 e 266º nº2 da CRP, esclarecido no nº 1 do art.º 4º da LAPP, e assumida 

expressamente pela própria Ordem dos advogados no seu art.º1º nº1 dos seus Estatutos. 

 

Violação do princípio da igualdade  

O princípio da Igualdade, consagrado na Lei fundamental na norma do art.º 13º, 

estabelece desde logo a proibição da discriminação, admitindo apenas discriminações 

que para as quais existe fundamento material bastante.  

A discriminação entre licenciados pré e pós Bolonha não tem objectivamente razão de 

ser. A preparação dos licenciados em Direito para o exercício da profissão de advogado, 

não tem a ver com a licenciatura ser antes e depois de Bolonha.  

A exigência para a inscrição de um Mestrado para os licenciados pós Bolonha excede, 

se fosse esse o argumento, a formação dos licenciados pré Bolonha, seja pelo tempo, 

seja pelo nível de formação, violando não só o princípio da igualdade e a proibição de 

discriminação, como ainda os requisitos do art.º 18º nº2 e 3 CRP. 

O art.º 205º do Estatuto da Ordem dos advogados está ferido de inconstitucionalidade, 

pois não existem pois razões objectivas que justifiquem a diferenciação de tratamento 

entre os actuais advogados-estagiários abrangidos pela LAPP desde a sua entrada em 

vigor em 9 de Fevereiro de 2013, e os futuros advogados-estagiários que serão 

abrangidos pelos Estatutos aprovados.  

 ―A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade, produz efeitos 

retroactivamente, ex-tunc, e não apenas efeitos a contar da data da própria 

declaração‖ (…) O problema da eficácia das normas inconstitucionais não é um 

problema processual, mas um problema de Direito substantivo, porque consiste 

em saber quais as alterações efectivas que a decisão provocou ou deixou de 

provocar(…) ( Jorge Miranda)
56

 

Também, feridos de nulidade os actos praticados em violação dos princípios da 

Universalidade e Igualdade consagrados no art.ºs 12º e 13º da Lei Fundamental 

(CRP), com extensão e aplicação directa prevista no art.º 16º CRP que remete 

para a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
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 Obra citada, p 254 
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Desvio de poder 

 

Determina ainda a norma constante do art.º 267 nº4 CRP que as Associações Publicas 

devem satisfazer o fim específico para que forma constituídas. 

Resulta da simples leitura do preâmbulo e normas dos seus Estatutos, utilizando as 

técnica de interpretação do conhecido e consagrado “método-jurídico” de Savigny, que 

a Ordem dos Advogados excede a sua competência e insistindo ainda que de forma 

oculta, na prática substancial de actos próprios de associação sindical, inequivocamente 

proibidos seja pela Lei fundamental, seja ainda e nem seria necessário, mas o facto de a 

inscrever na lei orgânica, nas normas previstas nos nºs 2 e 3 do art.º 5, e nº 2 da LAPP, o 

Legislador só pode pretender reforçar a relevância da imposição de limites de 

competência, e evitar que uma Associação ultrapasse os limites dos fins para que foi 

criada, a defesa dos interesses públicos e dos destinatários dos serviços, e defenda 

interesses privados dos seus membros, legítimos para uma Associação Sindical ou 

mesmo corporativista. 

As restrições não podem legal e constitucionalmente servir para corrigir erros do 

passado, atacando o conteúdo essencial de DLG de cidadãos do presente e do futuro. 

Ainda que bem-intencionada, mas que defende os interesses corporativistas dos 

profissionais da advocacia, caindo por terra o argumento que vem utilizando de que é o 

interesse dos cidadãos destinatários, pois, por exemplo, não é por haver 

presumidamente advogados em número excessivo, que haverá menos garantia dos 

interesses dos destinatários, pelo contrário, obrigará a elevar o nível de competência de 

cada profissional para poder fazer a diferença. 

Padece assim, de vício de desvio de poder, que tem implicações práticas na criação de 

obstáculos ilegítimos no acesso à profissão, e por consequência feridos de nulidade os 

actos subjacentes que excedam a sua competência. 
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Conclusões  

Há desde logo e para além dos limites objectivos e de validade, três limites temporais e 

jurídico-normativos aos Estatutos actuais, que condicionam tudo o que a Ordem dos 

Advogados vem publicamente argumentando: 

1º O regime constante da LAPP entrou em vigor no dia 9 de Fevereiro de 2013, de 

acordo com o seu art.º 55º, i.e., 30 dias após a respectiva publicação a 10 de Janeiro de 

2013 – cfr. art.º 55º do mesmo diploma.  

2ª As normas da LAPP revestem natureza imperativa, como estatui inequivocamente a 

norma constante do art.º 52º da LAPP “ prevalecendo designadamente sobre as normas 

legais e estatutárias anteriores que as contrariem‖.  

3ª Decorrido o prazo de 90 dias, que terminou a 11 de Abril de 2013, de acordo com a 

LAPP, imperativamente aplica-se o regime dos Estatutos vigentes das ordens já criadas, 

anteriores, tendo-se por não escritas as normas que contrariem a Lei 2/2013 de 10 de 

Janeiro., pois nos termos do art.º 56º nº6 da LAPP, a inobservância dos procedimentos 

referidos nos prazos legais, determina, sem mais, a inaplicabilidade das normas dos 

estatutos das Ordens profissionais que não sejam conformes com o disposto na LAPP, 

sendo directamente aplicável o regime dela constante.  

 

Conclusões quanto às inconstitucionalidades 

Muito se tem falado em inconstitucionalidades, e podemos correr o risco de 

vulgarização do conceito, mas o que acontece é que há um facto incontornável, existe 

uma Constituição, e num Estado de Direito Democrático, um dos pilares é a 

constitucionalidade.
57

 

Podemos concluir que há normas dos Estatutos, feridos de nulidade, nomeadamente por 

consequência de: 

1. Violação de Direitos Liberdades e Garantias (DLG), nomeadamente o acesso à 

profissão, consagrado na norma do art.º 47º nº1 da Constituição da República 

Portuguesa (CRP), ainda que com as restrições admissíveis nos termos do art.º18º 

nºs 2 e 3 CRP, com a salvaguarda do previsto no art.º 9º b), 12º, 15º, 16º, 17º e 18º 

nº3 CRP. e nos limites admissíveis no nº 6 do art.º 24º da LAPP 

2.  Violação do princípio da legalidade dos organismos públicos consagrado nos art.ºs 

3º nºs 2 e 3, 8º, 18º nº1 e 266º nº2 da CRP, esclarecido no nº 1 do art.º 4º da LAPP, 

e assumida expressamente pela própria Ordem dos advogados no seu art.º1º nº1 dos 

seus Estatutos. 

3. Violação da conformação da lei ordinária, os Estatutos da Ordem dos Advogados, à 

superioridade formal e material da Lei Orgânica nº 2/2013 de 10 de Janeiro, 

conforme determinado na norma constitucional do art.º 112º nº 3. 
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 Tive a enorme honra de ter sido convidado a assistir no dia 27 de Maio, à apresentação no Porto da obra 

de Bacelar Gouveia e Francisco Coutinho “ Enciclopédia da Constituição Portuguesa”, editada pela Quid 

Iuris, 2013, obra com a participação de quase 90 conceituados investigadores de Direito, e tive o prazer 

de ouvir o próprio Bastonário da OA, Marinho e Pinto que na sua excelente intervenção, referiu de entre 

outros princípios a constitucionalidade, que nas suas palavras implica a obediência do Estado e entidades 

públicas à Constituição. Não poderia ser mais assertivo e actual. 
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4. Violação dos princípios da Universalidade e Igualdade consagrados no art.ºs 12º e 

13º da Lei Fundamental (CRP), com extensão e aplicação directa prevista no art.º 

16º CRP que remete para a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

5. Também a violação do principio constitucional da Segurança Jurídica e Protecção 

da Confiança perpetrado pelo Governo, pelo não cumprimento do prazo legal para a 

submeter a aprovação as propostas de adequação dos Estatutos das Associações 

Públicas Profissionais, estabelecido no nº 5 do artº 53º da Lei 2/2013 de 10 de 

Janeiro e que terminou em 11 de Abril, e como consagrado nos art.ºs  2º , 3º nºs 2 e 

3, 8º, 9º b), 12º, 13º, 16º, 17º e 18º nº1 todos CRP. 

6. Desvio de Poder, pela prática de actos contrários à norma constante do art.º 267 nº4 

CRP que determina que as Associações Publicas devem satisfazer o fim específico 

para que forma constituídas, limite ainda constante nas normas dos nºs 2 e 3 do art.º 

5, e nº 2 da LAPP. O Legislador só pode pretender reforçar a relevância da 

imposição de limites de competência, e a implicação prática deste desvio de poder, 

afecta o acesso à profissão garantido na norma do art.º 47ºnº1 CRP, ainda que com 

as restrições admissíveis. 

Apesar disso podemos ainda concluir. 

7. A OA, como ela própria assume nos seus Estatutos, é uma entidade pública de 

direito Público, ainda que com natureza jurídica de personalidade bifronte, pública 

e privada, com um poder de regulação de uma profissão e actividade delegada pelo 

Estado por um lado, e a gestão dos interesses dos seus membros por outro, e os seus 

membros são também os estagiários. 

8. No limite, não cumprindo a OA o poder que lhe foi delegado por Lei da AR, o 

Estado poderá chamar a si a regulação da actividade de advogado esvaziando a OA 

e reduzindo-a a uma Associação apenas de direito privado, onde poderá defender 

sem ser questionada, apenas os seus interesses corporativistas. 

9. A Ordem pelo menos desde Fevereiro de 2011, iniciou a discussão dos Estatutos, 

como se constacta num comentário do CD de Coimbra. Teve tempo suficiente para 

uma discussão aberta a todos os seus membros, no sentido de elaborar um projecto 

de Estatutos exemplar, como lhe competia. Comentário do Conselho Distrital de 

Coimbra ao anteprojecto de revisão dos estatutos
58

 

10. Só a OA penaliza a licenciatura pós Bolonha, todas as outras Ordens, valorizam a 

formação complementar, v.g, pela redução da duração do Estágio, ou a sua dispensa.  

11. O regime de Estágio de acesso à profissão, de acordo com o nº 2 a) do art.º 8º da 

LAPP, não pode exceder 18 meses, a contar da data de inscrição e incluindo as 

fases eventuais de formação e de avaliação. Significa que os actuais estagiários se a 

OA insistir na aplicação dos Estatutos tal qual estão, terão que cumprir uma 

duração de pelo menos 24 meses, sem que haja justificação que o sustente. O 

caricato é que se assim fosse, os estagiários que se inscreverem depois da 

aprovação do novo regime, terminarão o seu Estágio antes dos que actualmente já 

cumprem. 
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 http://www.oa.pt/upl/%7Ba02be108-6ba3-4114-8307-9d9d31d1d271%7D.pdf acedido a 1 de Maio 
de 2013 
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12. A OA exige aos advogados estagiários a realização e aprovação nas provas de aferição para 

que estes possam avançar no seu estágio (passando da 1.ª para a 2.ª fase), exigência essa 

que contraria claramente a previsão do art.º 24º, nº5 e 6, 52º nº1 e 53ºnº1 da LAPP.  

13.  O novo regime estabelecido pela lei orgânica das Associações Públicas Profissionais 

determina imperativamente que a inscrição para estágio de acesso à profissão, no caso de 

ser obrigatória, apenas depende da titularidade da habilitação legalmente exigida para o 

exercício da profissão, conforme estatui a norma do art.º24º nº4 da LAPP.  

14. O exame de acesso ao Estágio é claramente contrário ao espírito da LAPP, pois 

havendo uma licenciatura que habilita o candidato ao exercício da profissão, não há 

razão que justifique um exame de acesso. Isso acontece nos caso das profissões 

para as quais não existe uma licenciatura adequada, como é o exemplo dos 

Revisores Oficiais e Contas e dos Técnicos de Contas, onde não existe uma 

licenciatura específica da profissão, podendo ser um Jurista, um Economista, um 

Gestor ou um Contabilista, com matérias programáticas que não especificas da 

profissão ROC ou TOC  

15. Este exame final de estágio (actual de agregação) é uma repetição de matérias para 

as quais o estagiário já obteve na sua licenciatura. Para os estagiários que já 

efectuaram exames de aferição de acordo com o Regulamentos de Estágio anterior, 

é ainda mais uma avaliação sobre as mesmas matérias. Salvo Deontologia, estes 

exames são contrários à lei 

De facto, cumprindo a anterior legislação os conhecimentos deontológicos eram 

avaliados por inúmeras vezes, três directamente pela OA, na prova de aferição, na 

prova escrita do exame final de avaliação e agregação e na prova oral do exame 

final de avaliação e agregação e durante todo o Estágio, pelo Tribunal, pelo seu 

patrono, pelos seus pares, sempre que intervêm num processo ou simplesmente 

como se comporta. 

16. A exemplo de outras Ordens, a Deontologia é uma atitude permanente, e o Estágio e 

o controlo do Patrono são a fundamental via de avaliação da idoneidade e 

cumprimento das regras deontológicas.   

17. Na verdade, o requisito do art.24-6/b), relativo à formação e verificação de 

conhecimentos na área de deontologia, apenas pode implicar que, uma vez 

ministrada a formação, os conhecimentos seriam verificados uma única vez, sob 

pena de se sujeitar os estagiários a exames/testes/provas de verificação constantes, 

esquecendo-se, assim, o objectivo da verificação de conhecimentos e potenciando a 

probabilidade de não conclusão do período de estágio.  

18. Se todas as pretensões da OA fossem admitidas, os advogados-estagiários para 

serem admitidos como advogados teriam que preencher os seguintes requisitos  

a) Licenciatura ou mestrado no curso de Direito;  

b) Exame de acesso à Ordem dos Advogados;  

c) Frequência de cursos de formação na área de processual civil, processual 

penal, direitos humanos, direito constitucional, organização judiciária, 

informática jurídica e deontologia;  

d) Realização de provas de aferição às matérias indicadas na alínea c);  
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e) Realização de 15 diligências judiciais acompanhadas do respectivo relatório;  

f) Relatório do patrono;   

g) Prova escrita de Exame final de avaliação e agregação, nas matérias de 

deontologia, processo civil, processo penal e mais duas áreas opcionais de 

entre as áreas de práticas processuais tributárias, práticas processuais 

administrativas, práticas processuais laborais, processo de insolvência, direito 

das sociedades, direito comunitário, direito constitucional e tramitação 

processual no Tribunal Constitucional; tramitação processual no Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem;  

h) Prova oral de Exame final de avaliação e agregação com três partes: i) 

exposição oral sobre um tema controverso na doutrina ou jurisprudência; ii) 

argumentação oral em que o advogado estagiário simula com o júri uma 

intervenção de julgamento; iii) discussão teórico-prática de questões de índole 

profissional relacionadas com as matérias já referidas e abordadas ao longo do 

processo de estágio e, bem assim, qualquer questão da área de deontologia.  

19. Significa que os estagiários inscritos teriam que ser submetidos a muitos mais 

requisitos do que a LAPP imperativamente determina para o acesso à profissão e 

relembramos: 1º Uma duração de estágio de 24 meses em vez dos 18 meses. 2º 

Teria que realizar 6 provas de avaliação intermédias 3º a realização de dois exames 

finais, um escrito e um oral, 4º 15 intervenções ou diligências jurídicas 5º Avaliação 

pelo Patrono, em vez de uma única avaliação conforme determina a LAPP. 

20. Por outro lado e para além do confronto directo dos regimes dos Estatutos à luz da 

LAPP, não podemos desprezar a natureza do direito e acesso à profissão. Este é um 

direito consagrado na norma do art.º 47º da CRP, de que se extrai ―todos têm o 

direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvas as 

restrições legais impostas pelo interesse colectivo ou inerentes à sua própria 

capacidade.  E estas restrições são taxativamente estabelecidas na norma do art.º 18º 

da CRP.  

21. Ora o actual regime subjacente à LAPP, determina imperativamente que para efeitos 

de inscrição definitiva como membro da OA, não possam ser impostas outras 

restrições para além das previstas nas normas dos art.ºs. 8º e 24º. 

22. As restrições impostas pela OA, para além das restrições admissíveis na lei quadro, 

conjugada com as normas constitucionais constantes do art.ºs 18º da CRP, são 

violadoras do direito de liberdade de escolha de e acesso à profissão de Advogado 

consagrado no art.º 47º nº1 da CRP.  

23. A manter-se as restrições impostas pela OA, entendemos inconstitucionais por 

violação do direito de liberdade de escolha de profissão, do princípio da legalidade e 

do princípio da igualdade, e desvio de poder. 

24.  Estando o novo regime determinado pela lei orgânica em vigor desde 9 de 

Fevereiro de 2013, e corrido o prazos processual para a adaptação dos Estatutos à 

referida lei, cujo termo já correu em 11 de Abril de 2013, aplica-se a todos os seus 

membros inscritos como estagiários, qualquer que seja a sua fase, 
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independentemente do procedimento da adaptação das normas estatutárias e demais 

legislação.  

25. Na realidade o respeito pelo princípio da igualdade, na sua vertente da proibição da 

discriminação, apenas admite discriminações para as quais exista fundamento 

material bastante, o que não é o caso, pois não existem razões objectivas que 

justifiquem a diferenciação de tratamento entre os actuais advogados-estagiários que 

frequentam a 1.ª ou a 2ª fase, ainda na entrada em vigor da LAPP e os futuros 

advogados-estagiários que serão abrangidos pelos Estatutos que vierem a ser 

aprovados, que não os propostos pela OA a 11 de Fevereiro de 2013.  

26. Mas esta violação do princípio da igualdade não se limita aos candidatos à profissão 

de advogado mas também se verifica quando comparada com as outras associações 

públicas profissionais, como podemos, por simples leitura, evidenciar neste trabalho.  

27. Ao pretender impor o regime anterior aos advogados estagiários, como estabelece 

no art.º205º da proposta de alteração de Estatutos, contraria o determinado nas 

normas dos art.ºs 52º, 53º e 55º da LAPP, e é materialmente inconstitucional 

também por violação do princípio da igualdade, constante do art.º 13º da CRP, 

tratando distintamente sem justificação material os actuais membros regularmente 

inscritos, consubstanciando arbítrio. 

 

Relativamente a competência 

28. Os actos da competência do advogado estagiário, são diminuídos, contrariando o 

espírito do Estágio, agravando o distanciamento ao novo regime que incentiva à 

formação prática, que não pode ter outro entendimento que não seja a prática da 

máxima diversidade de actos de advogado. 

29. É retirada a possibilidade de praticar certos actos com autonomia, ainda que sempre 

sob a orientação do patrono, nomeadamente os previstos no art.º 189º nº1 b) e c), i.e. 

Os processos penais de competência dos tribunais singulares, e os processo penais, 

e os processo não penais, desde que caibam na alçada da 1ª instância, e ainda 

acções de tribunal de menores e de divórcio por mútuo consentimento. 

30. O advogado patrono só teria possibilidade de acompanhar o seu estagiário 

conforme prevê a proposta da Ordem dos Advogados, se passar exercer as funções 

de formador permanente remunerado pela Ordem dos Advogados. Mas não é de 

todo razoável e perde-se o objectivo do Estágio, e como se refere, afasta-se do 

espírito do novo regime. 

31. O argumento que o cidadão que recorre ao apoio Judiciário não tem garantido os 

seus direitos de igualdade perante o acesso à Justiça, se for patrocinado por um 

advogado estagiário, por um lado e por outro que lhe não pode ser atribuído um 

patrocínio oficioso pelas mesmas razões, não têm fundamento. 

32. Podemos concluir sem grande contestação, que a competência técnica, rigor e 

cumprimento das normas deontológicas, não têm por uma lado a ver com ser ou 

não estagiário, e por outro ser ou não pós Bolonha. Tem outro sim, a ver com um 

conjunto de competências, e de entre delas a personalidade.  
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Finalmente e em súmula 

A inobservância dos procedimentos referidos nos prazos legais, determina, de acordo o 

a norma do art.º 53º nº6 conjugada com o nº1 do art.º 52º e nº 6 do art.º 22º da LAPP, a 

inaplicabilidade das normas dos Estatutos da Ordem dos Advogados que contrariem o 

regime imposto ela Lei orgânica 2/2013 de 10 de Janeiro.  

Por consequência, os exames de Aferição e Agregação entretanto efectuados depois da 

vigência da lei orgânica, e eventualmente outros que se realizem antes da aprovação das 

propostas de alteração de Estatutos, estando a Lei em vigor desde 9 de Fevereiro, e 

corrido o prazo para a aprovação, são um acto administrativo ilegal, ferido de nulidade. 

Nestes fundamentados pressupostos, é imperativo estabelecer um regime transitório que 

acautele de forma justa os advogados estagiários da 1ª e 2ª fase de Estágio, seja no que 

respeita aos exames tal qual estão previstos nos Estatutos anteriores em 

desconformidade com a Lei vigente, seja no que respeita ao tempo de estágio. 

Ao reduzir competências atribuídas ao advogado estagiário, perde-se o objectivo 

primeiro e função do Estágio, a aquisição pela formação predominantemente prática, de 

novas competências e capacidades técnicas. 

O advogado estagiário deve ter a possibilidade de representação nos órgãos da Ordem 
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Aspectos a reter dos Estatutos de Outras Ordens 

 

De uma leitura ainda que superficial de cada um dos Estatutos de outras Associações 

Públicas Profissionais,  no que diz respeito aos estagiários seleccionamos 10 conclusões: 

1. O único título para o acesso é a Licenciatura de um curso relacionado com a 

profissão 

2. A distinção, havendo, entre pré e pós Bolonha é positiva, ou seja, se para além da 

licenciatura o candidato é titular de mais habilitações, estas servem para a dispensa 

ou encurtamento do Estágio. 

3. Existem diferentes classes de membros 

4. A existência de especialidades dentro da Profissão. Estágio em especialidade e 

exame no final desse estágio para obter a qualificação da especialidade. (Médicos, 

Engenheiros, …),  

5. A inscrição é definitiva com a licenciatura, mas para aceder a uma especialidade 

obriga a um Estágio com avaliação no final, que pode ser exame escrito, oral ou 

avaliação da actividade praticada durante o Estágio. 

6. Havendo exame depois da inscrição, é um único exame no final de Estágio. 

7. O exame de admissão é exigido para candidatos que não possuam as habilitações 

superiores de licenciatura adequada ao exercício da Profissão ( ROC, TOC ) 

8. Em algumas Ordens, a frequência obrigatória do Estágio dá o acesso definitivo ao 

exercício da profissão, sem exame, sendo o Patrono a figura fundamental na 

formação do estagiário. 

9. Havendo, a duração de Estágio varia entre 12 e 18 meses. 

10. Praticamente todas as Ordens têm sessões de informação sobre os novos estatutos
59

, 

salvo a Ordem dos Advogados 

  

                                                           
59 V.g Arquitectos: Sessão de esclarecimento sobre o Projecto de adequação do Estatuto à Lei 2/2013, 

de 10 de Janeiro - Estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações 

públicas profissionais. Segunda-feira, 22 Abril, 21 horas Lisboa, sede OA, Auditório Nuno Teotónio 

Pereira  
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Propostas 

Os advogados estagiários devem cumprir os requisitos de acesso à profissão de 

advogado, mas apenas aqueles que a lei em vigor taxativamente impõe devendo a OA 

abster-se de insistir em fazer cumprir normas estatutárias e regulamentares que 

contrariem a lei 2/2013 de 10 de Janeiro.  

 

Proposta de Regime transitório 

Com os fundamentos e nos pressupostos apresentados, no nosso entendimento, é por 

consequência imperativo estabelecer um regime que acautele de forma justa todos os 

advogados estagiários no que respeita aos exames tal qual estão previstos nos Estatutos 

anteriores e que padecem de nulidade, e propugna-se: 

Quanto aos Advogados estagiários já na 2ª fase e actualmente a aguardar exame 

1. Tendo já sido avaliados no final da fase inicial, no momento da aferição, 

Realizado um estágio de 24 meses, com viva experiência em Tribunal e a pratica 

de actos de advogado: 

§ A Admissão imediata e definitiva ao estatuto de advogado, apenas na 

condição do parecer positivo do seu Patrono e da entrega do relatório de 

Estágio com a avaliação positiva das 15 diligências efectuadas 

Quanto aos advogados estagiários na 1ª fase 

2. Concluída uma fase inicial de formação, que salvo Deontologia, é matéria 

repetida da licenciatura; 

§ A passagem imediata à fase complementar com a entrega das cédulas 

profissionais com a competência prevista nos actuais Estatutos, sendo 

automaticamente ajustada ao que vier a ser entretanto aprovado 

3.  Serem avaliados no final do estágio de acordo com as regras que vierem a ser 

aprovadas para a fase complementar. 

4. Tendo conhecimento que existem casos particulares cuja especificidade não 

cabe aqui elencar; 

§ Acautelar a possibilidade de submeter a apreciação da OA, os casos 

específicos apresentados pelos advogados estagiários interessados. 

 

Manutenção e reforço das competências atribuídas 

Ao contrário do que defende e propõe a Ordem dos Advogados, e em conformidade 

com o espírito do novo regime da LAPP, sempre com a orientação do patrono, mas 

autonomamente, a manutenção da competência prevista nos Estatutos anteriores, no seu 

art.º 189º nº1 b) e c), i.e. Os processo penais de competência dos tribunais singulares, e 

os processo penais, e os processo não penais, desde que caibam na alçada da 1ª instância, 

e ainda acções de tribunal de menores e de divórcio por mútuo consentimento. 

 

Retorno da atribuição de oficiosas, aos advogados estagiários, no âmbito das suas 

competências.  
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Membro de pleno Direito na Ordem  

O advogado-estagiário não é candidato à Ordem dos Advogados, não tem a sua 

inscrição sob condição, está inscrito, pratica actos da profissão de advogado, 

ainda que limitados, na expectativa de que, com a formação prática e de sua 

viva e experiência, adquirida pelo seu estágio, demonstrando a adequada 

preparação, possa praticar todos os actos da profissão. 

(Américo Magalhães, 2013) 

 

O Advogado-estagiário deve ser membro de pleno direito da Ordem, com o consequente 

direito de voto e representação na Assembleia de Representantes. 

 

A organização de uma Associação Pública Profissional Portuguesa, não é a-histórica, 

deve, sob pena de se afastar da realidade, acompanhar a evolução das necessidades da 

comunidade e espaço civilizacional onde se insere, a União Europeia, onde de acordo 

com o direito comunitário, há igualdade entre os cidadãos da União, e não devem as 

organizações criar regras que distorçam, nomeadamente a igualdade de oportunidades. 

 

O Jurista, em cumprimento do determinado no ponto 2 da Tabela de emolumentos
60

 em 

vigor, paga 850 euros, não para se inscrever numa Escola Superior de Direito, para 

frequentar um curso de pós graduação ou especialização em advocacia, como se de um 

curso vestibular se tratasse, mas inscreve-se na Ordem dos Advogados, sendo-lhe 

atribuído um número de Cédula Profissional que o identifica como Advogado Estagiário. 

E paga ainda posteriormente mais 650 euros para passar do estatuto de advogado 

estagiário para advogado. 

 

Nesta conformidade e como assim determina a norma do art.º 34º da LAPP
61

, que 

estatui que “São direitos dos membros das associações públicas profissionais” e não 

estabelece que os estagiários não são membros. Por consequência,  os membros 

advogados estagiários regularmente inscritos da Ordem dos Advogados devem poder 

eleger os órgãos, de que se depreende que têm direito a voto e a ser eleitos, ainda que a 

inscrição não seja definitiva, mas enquanto inscrito tem esse direito.  

 

  

                                                           
60 Tabela de Emolumentos e Preços. Deliberação n.º 2089/2011 de 21 de Outubro, alterada pela 

Deliberação n.º 1400/2012 de 10 de Outubro da Ordem dos Advogados 

61       Artigo 34.º 

Direitos dos membros 

São direitos dos membros das associações públicas profissionais: 

a) Eleger os órgãos da associação e candidatar -se às eleições, ressalvadas as inelegibilidades 

estabelecidas na lei e nos estatutos; 

b) Participar nas actividades da associação; 

c) Beneficiar dos serviços proporcionados pela associação, sem qualquer discriminação; 

d) Outros previstos na lei e nos estatutos. 
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Relativamente aos EOA:  

 

Debruçados essencialmente sobre o regulamento de estágio, colocando de parte outras 

análises, nomeadamente no que se refere à problemática das sociedades de advogados, 

não poderíamos no entanto deixar de tecer algumas muito breves considerações ainda 

em matéria que afecta o advogado estagiário. 

 

1. Os Estatutos devem incluir uma norma interpretativa de conceitos, que esclareça 

que salvo indicação expressa a referência a advogado inclui advogado-estagiário, 

aliás como se depreende desde já na maioria das normas constantes dos artigos 

dos Estatutos, mas servirá para afastar interpretações conforme a conveniência. 

2. As listas a serem submetidas a eleições para os diferentes órgãos da OA devem 

incluir representantes de advogados-estagiários em número proporcional, no 

mínimo de um representante em posição elegível. 

3. O Mestrado deve proporcionar um benefício para incentivar o licenciado à 

investigação, por exemplo:  

a. Possibilidade de praticar a consulta jurídica de especialidade 

b. Prever a redução do tempo de Estágio para 12 meses.  

c. Os Mestres docentes, devem ter a mesma possibilidade dos docentes 

Doutores, conforme o art.º 9º dos Estatutos da profissão de advogado
62

 

d. Dispensa de Estágio os Mestres com prática de docência, para além dos 

Doutores
63

. De facto existem muitos Docentes universitários que são 

Mestres e não Doutores. 

 

 

                                                           
62   

Artigo 9º - Atos próprios dos advogados 

1 – Apenas os advogados estagiários e os advogados com inscrição em vigor na Ordem dos 

Advogados podem praticar os atos próprios dos advogados. 

2 – Excetua-se do disposto no n.º 1 a elaboração de pareceres escritos por docentes das 

faculdades de Direito. 

3 – Podem ainda exercer consulta
62

 jurídica juristas de reconhecido mérito e os doutores em 

Direito cujo grau seja reconhecido em Portugal, inscritos para o efeito na Ordem dos 

Advogados nos termos previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados.  

(…) 
63  

Artigo 3º - Estágio e avaliação 

(…) 5 – Em exceção ao disposto nos números 1 e 2, podem requerer a sua inscrição como 

advogados, sem realização do estágio
63

: 

3 Os doutores em Ciências Jurídicas, com efetivo exercício da docência de Direito no ensino 

superior por um período não inferior a cinco anos; (…) 
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