
direito `  esquerda
Boletim Mensal do Subsector dos Advogados e Juristas da Organização Regional de Lisboa do Partido Comunista Português

Em finais de Setembro foi aprovada pela Ordem 
dos Advogados uma proposta de alteração ao res-
pectivo Estatuto, nos termos da qual a inscrição no 
estágio ficaria dependente da obtenção do grau de 
mestre pelos licenciados pós-Bolonha.

A OA pretende, portanto, que para se aceder à 
profissão não deve chegar a licenciatura em Direito, 
posição justificada com um argumento falacioso e 
já habitual: a necessidade de assegurar a qualidade 
dos futuros advogados.

Este tem sido, ao longo do tempo, o argumento 
utilizado para a imposição de restrições infunda-
das, irrazoáveis, desproporcionais e injustas, que 
estão a tornar o acesso à advocacia cada vez mais 
limitado.

É certo que esta pretendida alteração é apenas 
mais um dos muitos obstáculos que têm sido co-
locados aos licenciados em Direito para acederem 
à profissão de advogado. Disso é exemplo o valor 
astronómico que um estagiário tem de pagar em 
emolumentos à AO no decurso do seu estágio, bem 
como a excessiva duração do mesmo. Para mais, 

tratando-se de um período ao longo do qual, para 
tantos, não há qualquer remuneração, contraparti-
da ou protecção social.

Esta alteração ao EOA, a ser aprovada, configu-
raria um duro golpe para centenas de licenciados 
em Direito, que se veriam forçados a ingressar e 
concluir um mestrado e a adiar a sua entrada na 
carreira. Isto num contexto em que as licenciaturas 
já são caras e os mestrados não têm tecto máximo 
de propina.

Contas feitas, qualquer um que aspire a ser ad-
vogado passaria a ter um período de formação de 
sensivelmente oito anos, conjugando licenciatura, 
mestrado e o curso de estágio da OA. Não se encon-
tra, naturalmente, qualquer justificação para esta 
sobrecarga.

Não colhem os argumentos de que esta nova 
exigência, ao melhorar a qualificação dos candida-
tos a advogado, reduziria a respectiva precarieda-
de. Quem assim pensa não conhece a realidade ac-
tual dos jovens advogados. Quem assim pensa vive 
à margem dos problemas vividos pelos advogados e 
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Vivemos um tempo acelerado, em que a voragem dos acontecimentos nos faz deixar 
para trás a reflexão sobre os temas que, por uma ou outra razão, estão ausentes do 
espaço mediático.

Um bom exemplo desta constatação é a pretensão da Ordem dos Advogados de que 
o acesso ao estágio esteja dependente da conclusão do mestrado. Entre tantas outras 
discussões, nomeadamente as respeitantes à alteração da lei das ordens profissionais, 
a vontade de alteração das regras de acesso à profissão terá passado despercebida.

Tal bastaria – não o justificasse a relevância do tema – para que o Direito à Esquerda 
tratasse da questão.

Já no próximo número – a divulgar em meados de Novembro – aqui estaremos a 
reflectir, nomeadamente, sobre a alteração à lei das ordens profissionais.  
Com tempo e sem precipitações, como tais temas exigem.

O ESTÁGIO E O MESTRADO



advogados estagiários: existem actualmente mes-
tres, e até doutores, que auferem pouco mais do 
que o salário mínimo.

É também importante salientar que o facto de 
um licenciado obter o grau de mestre não corres-
ponde, por si só, a uma maior competência para o 
exercício da advocacia. São muitos os mestrados 
na área do Direito que nada acrescentam para o 
exercício da advocacia. É, portanto, uma argu-
mentação falaciosa aquela que se arremessa para 
defender esta alteração, que em nada tem que ver 
com a formação dos advogados, mas sim com a 
limitação de acesso a esta profissão.

Na verdade, a eventual nova exigência para 
acesso ao estágio mais não é que uma forma en-
capotada de impor um numerus clausus para o 
acesso à profissão.

Não parece também válido o argumento do de-
clínio da qualidade do ensino do Direito em Por-
tugal ao longo dos últimos anos, o qual deman-
daria a exigência de qualificações para além da 
Licenciatura. E ainda que tal fosse verdade, jamais 
competiria à OA aferir da qualidade do ensino dos 
cursos do ensino superior.

É, por isso, necessário que os estudantes de 
Direito, os advogados estagiários e os advogados, 
sem corporativismo, lutem contra esta pretensão. 
É sua responsabilidade moldar esta profissão e 
transformá-la num verdadeiro farol dos direitos 
de todos, e não um pretenso privilégio de alguns.

 
TEMAS PENDENTES
  
Na altura em que escrevemos, não são 
conhecidos ainda os termos da anunciada 
dissolução da Assembleia da República. 

Não é, portanto, possível saber o destino de 
iniciativas que se encontram pendentes no 
referido órgão de soberania e que podem 
ter um impacto relevante na vida dos 
advogados. 

Estão em causa, nomeadamente, as 
alterações à lei das ordens profissionais, 
o futuro da previdência dos advogados e 
solicitadores e o regime do exercício de 
advocacia em regime de subordinação 
jurídica. 

Temas prementes e que exigem um 
acompanhamento feito de perto, pelo que 
voltaremos aos mesmos já no próximo 
Direito à Esquerda.
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