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Ordem dos Advogados acusada de
«desvio de poder»
Comissão de Advogados Estagiários falou esta tarde no Parlamento

Por: tvi24 / LF    |    2013-06-19 16:27
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A Comissão Representativa dos Advogados Estagiários acusou esta quarta-feira no Parlamento a
Ordem dos Advogados e o seu bastonário de não cumprirem a lei e o novo regime geral das
ordens profissionais, numa atitude «corporativista» e de «claro desvio de poder».

«Os atuais estagiários estão a ser submetidos a actos administrativos ilegais. O que queremos é
o cumprimento da lei» pela Ordem dos Advogados (OA), referiu Américo Magalhães, ao ser
ouvido pela Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais sobre a aplicação da Lei
2/2013, de 10 de janeiro, que «estabelece o regime jurídico de criação, organização e
funcionamento das associações públicas profissionais», escreve a Lusa.

Américo Magalhães considerou que a OA, à revelia da lei, criou um «numerus clausus
encapotado» que «nada tem a ver com a regulação da profissão», impedindo o livre acesso à
profissão e pondo em causa a autonomia e o papel das universidades na formação dos
licenciados em Direito.

O causídico insurgiu-se contra o «autoritarismo» do bastonário, Marinho Pinto, em todas as
questões ligadas ao estágio profissional, e revelou que há colegas estagiários que «não se
manifestam» sobre o assunto com «medo de represálias» de responsáveis da OA.

A agência Lusa tentou ouvir o bastonário da Ordem dos Advogados sobre estas acusações, mas
tal não foi possível até ao momento.

Isabel Moreira (PS) reconheceu que há «questões graves de inconstitucionalidade, de ilegalidade
e de corporativismo» da OA nesta matéria e situações de «desigualdade brutal» entre estagiários
consoante a fase de estágio profissional em que estejam.

«O nosso entendimento é que o Governo devia expurgar tudo o que seja contrário à lei quadro, à
qual os estatutos (da OA) devem obedecer», realçou a deputada socialista.

Paula Cardoso (PSD) frisou que o «estágio de advocacia deveria ser completamente diferente do
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que é feito neste momento» e pediu uma adequação rápida dos estatutos da OA à lei quadro das
associações sócio-profissionais, à semelhança da posição também assumida por Teresa Anjinho
(PP), que realçou a gravidade do problema relativo ao acesso à profissão e às expetativas dos
recém-licenciados.

João Oliveira (PCP), Pita Ameixa (PS) e Cecília Honório (BE) sublinharam também a gravidade
da situação, mas não deixaram de culpar o Governo por ter deixado ultrapassar o prazo de 90 dias
para apresentar uma proposta de lei à Assembleia da República, permitindo às ordens
profissionais aproveitar essa lacuna para aplicar as normas a seu bel-prazer.

Os deputados não se entenderam quanto à necessidade de ouvir o bastonário Marinho Pinto
sobre o assunto, em sede de comissão parlamentar, tendo Américo Magalhães e Katy Fernandes,
da Comissão Representativa dos advogados Estagiários, manifestado «satisfação» pela
solidariedade que encontraram nos deputados presentes.

Os exames de aferição para os advogados estagiários prosseguiram recentemente, apesar de uma
juíza do Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa ter ordenado a sua suspensão, ao abrigo de
uma providência cautelar interposta por um grupo de 14 estagiários.

Na providência, os estagiários referem que o novo regime geral das ordens profissionais prevê
que a inscrição para estágio de acesso à profissão requer apenas a titularidade de uma
licenciatura, tendo a juíza reconhecido que «não se admite qualquer outra exigência» e que os
exames exigidos pela OA «constituem uma violação grosseira dos princípios constitucionais de
acesso à profissão».

Os atuais estatutos da OA obrigam ainda à passagem dos estagiários por vários exames de
aferição durante o estágio. A nova lei admite, no máximo, um exame de agregação no final do
estágio e apenas em casos de interesse público.

Estão pendentes nos tribunais um total de sete ações contra a OA, segundo revelou no
Parlamento Américo Magalhães.


