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Q uais os argumentos a favor da exigência de Mestrado ou Doutoramento no acesso 
ao estágio da Ordem dos Advogados? São essencialmente cinco os argumentos que 
nos parecem militar a favor da alteração estatutária proposta pela OA:  

Equiparação das exigências de quali!cação 
para o acesso ao estágio da Ordem dos 

Advogados e ao Centro de Estudos 
Judiciários, permitindo que, a 
p r a z o , o s a d vo g a d o s e o s 
magistrados disponham, no 
e x e r c í c i o d a s r e s p e c t i v a s 
p r o ! s s õ e s , d a s m e s m a s 

quali!cações académicas. 
Sendo os advogados agentes 
essenciais na administração 
da Justiça, não faz sentido 
que o grau de exigência 

académica no acesso à 
pro!ssão seja menor, 

uma vez que menores 
não são os desa!os 
n o e xer c í c i o d o 
patrocínio forense. 

Só para quem julga 
que os advogados são 

menos relevantes ou até 

dispensáveis à Justiça (ou, pelo menos, não 
tão indispensáveis quanto juízes e 
procuradores) pode defender que uns sejam 
menos quali!cados que outros. 

Aproximação dos requisitos de acesso à 
pro!ssão vigentes em Portugal aos regimes 
instituídos noutros países e Estados-

Sendo os advogados agentes 
essenciais na administração da 
Justiça (…)

Sem negar as críticas 
corporativistas, o reforço das 
qualificações dos advogados 
pode contribuir para o 
aumento do prestígio da 
profissão (…)
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membros da UE. Se aceitamos funcionar no 
quadro de um mercado interno (sem 
fronteiras) de prestação de serviços, é 
necessário, até para prevenir bloqueios e 
concorrências deslea is , promover a 
competitividade dos advogados portugueses 
além-fronteiras através da harmonização 
com outros países europeus dos requisitos de 
acesso à advocacia.  

Digni!cação da classe como um todo. Sem 
negar as críticas corporativistas, o reforço das 
quali!cações dos advogados pode contribuir 

para o aumento do prestígio da pro!ssão, de 
modo que esta possa (tentar) recuperar a sua 
auctoritas. A redução da importância social 
do advogado (e do advogado estagiário) e, 
consequentemente, do valor do seu trabalho 
e das suas perspectivas de vida deve ser 
combatida também por via da crescente 
formação.    

Valorização económica do trabalho dos 
advogados (estagiários e não só), com 
possibilidade de incrementos nos honorários 
recebidos.  

Maiores competências no futuro exercício da pro!ssão, uma vez que os Mestrados e 
Doutoramentos dão bases cientí!cas importantes para a compreensão do Direito. Por outro 
lado, a elaboração de uma dissertação permitir a aquisição de competências úteis, 
designadamente de pesquisa, argumentação cientí!ca e defesa de uma tese, as quais se 
re"ectirão na prática forense. 

Obviamente, as alterações propostas devem ser acompanhadas da melhoria generalizada das 
condições dos estágios, para não criarmos uma geração de advogados ainda mais 
quali!cados, mas com ainda menos perspectivas de futuro.  

Nuno Cerejeira Namora 
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(…) uma geração de advogados ainda mais qualificados, mas com 
ainda menos perspectivas de futuro. 
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Foi-me pedido que sintetizasse os pontos negativos da proposta de alteração estatutária, 
aprovada, recentemente, em assembleia geral da Ordem dos Advogados (OA), proposta 
essa que impõe a realização de mestrado para que os licenciados em Direito possam 

ingressar na pro!ssão de advogado.  

Desde os anos 80 que a OA impõe, para que 
um recém-licenciado em Direito possa obter 
a cédula pro!ssional, condição essencial para 
exercer a pro!ssão, a realização prévia de um 

estág io, que inclui a frequência 
obrigatória de um curso onde são 

ministradas várias disciplinas (quase 
todas também leccionadas nas 
f a c u l da d e s ) . Para a l ém da 
Deontologia Pro!ssional, cuja 
utilidade é inegável e cujo ensino 

é insubstituível pelo ensino 
u n i v e r s i t á r i o , a s o u t r a s 
disciplinas são de índole 

académica e, em bom 
rigor, é de presumir 

que os candidatos à 
a d v o c a c i a j á 
t e n h a m 
c o n h e c i m ent o s 

sobre elas porque as aprenderam nas 
respectivas Faculdades e sobre elas foram 
avaliados e aprovados.  

Saliente-se que as Universidades são 
!scalizadas e passam por processos de 
auditoria externa muito exigentes. A 
proposta agora aprovada parece pôr em causa 
o papel das Faculdades de Direito, !cando-se 
com a sensação de que a Ordem duvida da 
qualidade destas e da forma como estas 
proporcionam os conhecimentos na 
licenciatura, impondo que, em cima desses 
conhecimentos, o candidato a advogado seja 
também mestre. 

(…) Deontologia Profissional, 
cuja utilidade é inegável e cujo 
ensino é insubstituível pelo 
ensino universitário (…)
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Um pretendente à advocacia, perante isto, não só tem de passar meses a rever, de forma por 
certo redundante, matérias já apreendidas nas faculdades, como também tem de ser mestre, 
para que possa ser admitido a esse curso de estágio. 

Assim, os jovens aspirantes a advogados vão adiando a sua entrada no mundo da pro!ssão de 
advogado, cujo início é já de si bastante espinhoso. Não avaliando as di!culdades !nanceiras de 
cada candidato que poderão aqui estar associadas e que são um factor não despiciendo, um 
licenciado em Direito, após concluir o curso de quatro anos, terá de passar mais dois anos a 
frequentar o mestrado e seguidamente ainda mais um ano no curso do estágio da Ordem até, 
en!m e após um exame de agregação, poder obter a sua cédula pro!ssional de Advogado. 
Compreende-se que, sendo o mestrado exigido para a entrada no Centro de Estudos 
Judiciários, seja justi!cável que a Ordem imponha igual requisito. Todavia, porventura 
justi!car-se-ia ponderar uma solução intermédia. Três anos após a conclusão do curso para um 
jovem poder ser !nalmente advogado, a!gura-se ser demasiado tempo. 

Isabel Menéres Campos 
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(…) os jovens aspirantes a advogados vão adiando a sua entrada 
no mundo da profissão de advogado, cujo início é já de si 
bastante espinhoso.
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 OS TEXTOS DOS AUTORES CONVIDADOS 
NÃO SÃO SUJEITOS A QUALQUER PROCESSO 

DE REVISÃO, POR RESPEITO AO ESTILO 
PRÓPRIO DE CADA UM.

  



Preparar a 1ª Edição de um novo ano, a 5ª que coordeno, é sempre um 
desa!o acrescido.

Por um lado, há uma vontade enorme de cumprir com as expectativas que 
o trabalho criou e, por outro lado, é também fundamental inovar.

Inovar e reaprender.

Reaprender a fazer quando a Equipa é nova pelas entradas e saídas, resul-
tado das novas Vidas de cada um.

Ao Daniel e ao João, pelo esforço que dedicaram para dar o tiro de partida 
deste projeto.

À Catarina que se mantém.

À Carolina e ao Tomás que se juntam.

E aos alunos, que ganham um destaque maior do que nunca nesta edição.

A Equipa do Diurna. dedica-vos esta Edição.
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