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Sumário: 

No presente estudo o Autor procura dar a conhecer um pouco da “utopia nómada” do advogado no espaço 
europeu. Nos dias de hoje, a utopia foi desmistificada e podemos considerar o “advogado um verdadeiro 
nómada”, porém este nómada enfrenta novos desafios ou ventos de mudança que se consideram perigosos face 
às garantias de independência e autonomia técnica que a profissão deve ter. 
 

 
 
 

1. Um enquadramento prévio .... as associações públicas profissionais, em especial as 

Ordens Profissionais. 

 

Nas palavras de DIOGO FREITAS DO AMARAL1, podemos definir as associações públicas 

como sendo “pessoas colectivas, de tipo associativo, destinadas a assegurar autonomamente a 

prossecução de determinados interesses públicos pertencentes a um grupo de pessoas que se 

organizam com esse fim”. Isto posto, e face a esta definição, poderemos afirmar, de forma 

categórica, que estas associações integram aquilo que comummente designamos de administração 

estadual autónoma2. Ou seja, até certo ponto, são entes independentes do Estado, uma vez que 

“auto-governam” os seus próprios interesses e fins. 

                                                 
1 Diogo Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, Vol. I pag. 423-424, 3ª edição, Almedina, 

2006. 
2 A doutrina dominante reconduz as associações públicas, e em geral, as Ordens profissionais em 

particular, à administração autónoma, isto é, a um esquema de auto-administração, todavia, e na senda do 
Ac. do STA, n.º 217/06, quando qualificamos os poderes disciplinares das ordens profissionais poderemos, 
porventura enquadra-las nas administração estadual indirecta, pois in casu a Ordem dos Arquitectos recusou 
o reconhecimento de uma licenciatura em arquitectura devidamente homologada pelo Governo, ou seja, 
violando atribuições exclusivas do Governo. João Pacheco de Amorim – Estudos em Homenagem ao Prof. 
Doutor Sérvulo Correia, Associações Públicas e Liberdade de Associação, pág. 367 – Vol. I, Coimbra 
Editora, 2010. 
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É certo que existe uma grande heterogeneidade de associações públicas, porém apenas nos 

interessam, para este estudo, as associações públicas profissionais3 e dentro destas as  ordens 

profissionais, nomeadamente a Ordem dos Advogados.  

Nos tempos hodiernos, as associações públicas profissionais estão vocacionadas para assegurar 

a ordenação da respectiva actividade profissional garantindo, assim, a qualidade dos serviços 

prestados e um certo nível de confiança pública nas prestações profissionais.  A dimensão jurídico-

pública destas entidades justifica-se, precisamente, porque existe um interesse público subjacente 

ao correcto exercício destas actividade actividades.  

Estas mesmas actividades assumem um especial relevo na vida em comunidade e por isso 

devem estar sujeitas a regras específicas, técnicas e deontológicas, e a um controlo próprio, quer 

quanto ao acesso à profissão, quer no plano do exercício da mesma.  Tal tarefa de controlo e em 

parte de definição das regras deverá ser desenvolvida pelos próprios profissionais, numa lógica de 

auto-regulamentação e auto-controlo, pois a intervenção estadual poderia comprometer a 

autonomia técnica ou intelectual da actividade4. 

Não pretendemos, nesta sede, fazer uma análise descritiva das funções e instrumentos de 

actuação, nem tecer considerações sobre o seu enquadramento constitucional, em especial o art. 

47.º da CRP que consagra o direto à livre escolha da profissão, porém, este mandamento 

constitucional consagra, ainda, uma autorização expressa de restrição desde que imposta por razões 

de interesse colectivo ou inerentes à sua própria capacidade. 

A necessidade de auto-regulação de qualquer prática, considerada socialmente benéfica, in 

caso a advocacia, deverá ter sempre presente, a nosso ver, o seguinte mandamento de THOMAS 

GIBBONS5  “the regulation of any practice that is socially beneficial consists of shaping and 

guiding to achieve the ends that are thought to be desirable for it”.  Esta simples premissa resume, 

de forma simples e clara, a necessidade de se consagrar um poder regulamentar para as Ordens 

Profissionais.     

 

2. Delimitação do presente estudo – A livre circulação dos Advogados no Espaço Europeu. 

A escolha do tema livre circulação de advogados no espaço europeu tem, nos dias de hoje, 

grande acuidade, pese embora sofra de uma “malformação congénita”, pois quando pensamos em 

contratar os serviços deste profissionais liberais somos, a mais das vezes, levados para o mercado 

geográfico onde a nossa pretensão se situa, uma vez que estabelecemos uma ligação intrínseca 

entre o advogado e a área jurisdicional onde pretendemos fazer valer as nossas pretensões. 

                                                 
3 Podemos defini-las como “pessoas colectivas de direito público, que congregam os praticantes de 

determinada profissão, para a defesa dos interesses específicos dessa profissão e que, para o efeito, são 
dotadas por lei de poderes de regulação da respectiva profissão”, Filipa Urbano Calvão, Regulação das 
profissões – As associações Profissionais e outras formas de regulação, 2011 (policopiado), pág.2. 

4 Idem, Ibdem, pág. 3.  
5 Thomas Gibbons, Regulating the Media, pág. 4, Sweet and Maxwell, 2nd edition, 1998. 
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 Este raciocínio é lógico, dado que presumimos de forma inilidível que o advogado 

“nacional” irá deter um melhor conhecimento da lei “nacional” do que um advogado “estrangeiro”, 

ou seja, esta força “atractivo/lógica” acabará sempre por influenciar a escolha de um potencial 

cliente. Poderemos afirmar, neste campo, a existência uma espécie de competência territorial da 

nacionalidade do advogado atribuída através da regra geral do  local onde iremos fazer valer a 

nossa pretensão6.  

Face a este argumento somos levados a questionar-nos do porquê de uma liberdade de 

circulação dos advogados europeus? Ora, se é certo que poderíamos qualificar como inquestionável 

esta argumentação há trinta anos atrás, nos tempos hodiernos são muitas as interrogações que 

imperam, dado que a panorâmica jurídica é bastante distinta.  

Veja-se que o mercado interno da união europeia, hoje em dia, é caracterizado por uma união 

aduaneira e monetária, com uma livre circulação de factores produtivos: trabalhadores (em sentido 

amplo), mercadorias, serviços e capitais. Isto posto, o cenário utópico passaria por um abolir 

absoluto de todas as restrições à livre circulação de advogados deixando que a “mão invisível” de 

Adam Smith resolve-se as distorções entre a oferta e a procura.  

Esta visão puramente simplista7 e jurídica não nos dá, de acordo com SJOERD  

CLAESSENS8, a verdadeira resposta quanto à necessidade da consagração de uma livre circulação 

de advogados europeus, pois, de acordo com o autor, é necessário ter presente a realidade em que 

nós vivemos, isto é, um mundo globalizado e internacionalizado que exige que os operadores 

judiciários de diferentes jurisdições, inevitavelmente, entrem em contacto entre si. 

Conferindo aos dados supra expostos o estatuto de premissas contemporâneas inderrogáveis 

cabe-nos, no presente estudo, tentar definir os termos em que a liberdade de circulação dos 

advogados europeus deverá ser exercida, isto é, qual deverá ser a regulação dada a esta liberdade 

fixando, assim, os limites e extensões.  

                                                 
6 Desde já gostaria de explicitar que esta esdrúxula analogia com as regras de atribuição de competência 

territorial do tribunal se reveste, na nossa humilde óptica, de algum interesse pedagógico, pois analogia faz 
finca-pé na nossa ideia. Como inspiração, mas com uma mudança terminológica nossa, vide Germano 
Marques da Silva, Curso de Processo Penal I, pág.185-186, 5ª Edição, Editorial Verbo, 2008. 

7 Simplista, porque terá que existir sempre regulação e consequentemente certas restrições baseadas numa 
ideia de proporcionalidade, pois as liberdades absolutas conduzem a um modelo (a)democrático nominado de 
anarquismo. 

8 Sjoerd Claessens, Free Movement of Lawyers in the European Union, Wolf Legal Publishers, 
Maastricht, 2008. 
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3. A liberdade de circulação dos advogados –  um enquadramento nas liberdades 

comunitárias 

 

3.1. O Advogado e as liberdades comunitárias. 

 

A livre circulação de pessoas entendida em sentido amplo é susceptível de abranger a livre 

circulação de trabalhadores, a livre circulação de cidadãos da união e o direito de estabelecimento. 

Esta liberdade, a par de outras (como a livre circulação de mercadorias, serviços e capitais), 

formam o conjunto das liberdades tidas por essências para a construção de um espaço europeu sem 

fronteiras9. 

Quando falamos de uma profissão liberal como a advocacia sabemos, desde logo, que esta 

possuiu uma regulamentação própria10. Isto posto, somos forçados a enquadrar, o Advogado, como 

um agente passível de exercer a liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestações de 

serviços11.  

 

3.2. Um “separar de águas” entre a liberdade de estabelecimento e a liberdade de 

prestação de serviços. 

 

Serão de aplicar as regras da liberdade de estabelecimento sempre que um operador 

económico independente, não assalariado, levar a cabo a sua actividade económica, de modo 

permanente, contínuo e estável, num outro Estado-Membro, ou seja, este direito pressupõe o 

exercício efectivo e real de actividade económica através de uma instalação permanente, por tempo 

indeterminado. Por outro lado, devemos aplicar as regras da liberdade de prestação de serviços, 

quando a actividade tem carácter residual e subsidiário relativamente ao direito de estabelecimento, 

abrangendo as situações em que um operador económico se desloca, a título temporário, para outro 

estado membro para aí exercer a sua actividade ou serviço a título de prestador independente, não 

assalariado, e até pode ser exercida sem a deslocação efectiva do prestador do serviço (exemplo - 

através da deslocação do beneficiário da prestação ou do objecto da prestação)12. 

 

                                                 
9 Sofia Oliveira Pais, Princípios Fundamentais de Direito da União Europeia, pág. 293, Almedina, 2011. 
10 À luz do seu poder regulamentar a regulamentação da profissão é uma das funções desenvolvidas pelas 

ordens profissionais, Diogo Freitas do Amaral, Ob cit., pág. 460. 
11 Nuno Piçarra – Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, A liberdade de circulação 

dos Advogados na União Europeia, pág.709, Vol. IV, Coimbra Editora, 2010. 
12 Sofia Oliveira Pais, Ob cit., pág. 353 – citando o acórdão Gebhard para delimitar a fronteira entre a 

liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços. 
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3.3. Um emergir de regras sem regras quanto à liberdade de estabelecimento – o 

contributo da Jurisprudência do Tribunal de Justiça. 

 

Nas palavras de NUNO PIÇARRA13, a ideia originário dos autores do TFUE era, pois, a de 

que o advogado credenciado por um Estado-Membro devia ter o direito de exercer a advocacia em 

qualquer outro Estado-Membro, quer a título temporário como prestador de serviços, quer 

estabelecendo-se a título permanente, nas mesmas condições impostas por um Estado-Membro aos 

seus próprios nacionais.  

Contudo, os autores do tratado não pensaram que a regra do tratamento nacional não poderia 

ser posta em prática face a certos condicionalismos existentes, uma vez que à data existiam uma 

enorme diversidade de regimes, culturas e tradições jurídicas, agravadas pela diversidade 

linguística. Face a este panorama impôs-se uma “obrigação de legislar” para fazer face a estes 

óbices; porém até 1 de Janeiro de 1970, data que assinalou o fim do período para adoptar as ditas 

medidas de uniformização, nada tinha sido feito. 

Perante esta inércia legislativa o Tribunal de Justiça teve um contributo decisivo na 

uniformização  de regimes e efectivização das liberdades. 

 

3.3.1. Um Olhar Jurisprudêncial – Acordão Reyners14. 

 

Matéria de Facto  

Um cidadão holandês, titular de um diploma belga que o habilitava ao acesso à profissão de 

advogado na Bélgica, viu indeferido o seu pedido de inscrição na ordem dos advogados deste 

último, com o fundamento de que não possuía nacionalidade belga. Inconformado, o interessado 

recorreu para o tribunal nacional competente, invocando o disposto no actual art. 49.º do TFUE, e 

afastando, por conseguinte, o preceito discriminatório para o cidadão holandês, mesmo na ausência 

de directivas que já deveriam ser adoptadas. 

 

Decisão 

O Tribunal de Justiça15 afirmou de forma categórica e revolucionária que esta disposição do 

tratado possuía efeito directo, ou seja, poderia ser directamente invocada pelos cidadãos  dos 

                                                 
13 Nuno Piçarra, Ob cit., pág. 711. 
14 Processo Jean Reyners contra o Estado Belga, 2/74. 
15 Doravante TJ. 
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Estados-Membros16, dado que a obrigação de legislar não teria sido cumprida pela Comissão, mas 

como estamos a lidar com uma obrigação de resultado concreta, no que concerne ao exercício 

efectivo do direito de livre estabelecimento por advogados, o facto de a legislação necessária não 

ter sido adoptada em nada altera a obrigação de resultado, uma vez decorrido o prazo estabelecido 

para tal execução. 

 Neste mesmo caso, tido como “landmark” na matéria in questio, outra questão prejudicial 

foi colocada ao Tribunal de Justiça, se a advocacia constitui uma actividade ligada ao exercício de 

uma autoridade pública, pois, caso a resposta fosse afirmativa, a regra do tratamento nacional 

estaria excluída nos termos do art. 51.º do TFUE. O tribunal declarou que as “as prestações 

profissionais que impliquem contactos mesmo que regulares  orgânicos com os tribunais mediante 

a participação, mesmo obrigatória no seu funcionamento, não constituíam, em si  mesmas, uma 

participação no exercício da autoridade pública, dado que, estas prestações não interferem com a 

margem de apreciação da autoridade judicial, nem com o livre exercício do poder jurisdicional”17. 

Quanto a este último ponto, gostaria de afirmar que, se considerarmos o exercício da 

advocacia como uma actividade ligada ao exercício de autoridade pública, estaremos a demonstrar 

uma profundo desconhecimento da função do advogado como participante na administração da 

justiça.  

Segundo ORLANDO GUEDES DA COSTA18, não se compreende aliás que, ainda hoje, em 

França, os advogados sejam considerados como “auxiliares de justiça”, em vez de participantes. 

Estamos convictos que só o advogado pode por em funcionamento a máquina judicial, sendo o 

medianeiro entre o cidadão e a Justiça, proporcionando-lhe o acesso efectivo a esta, que sem o 

advogado seria uma entidade abstracta sem qualquer utilidade pública19, porém não lhe poderemos 

conferir o estatuto de decisor  ou influenciador determinante do sentido a decidir, como um juíz ou 

um magistrado do Ministério Público. 

 

3.3.2. Um Olhar Jurisprudencial – Acordão Thieffry20. 

 

Matéria de Facto 

 Um advogado belga Jean Thieffry tinha obtido, por uma universidade francesa, o 

reconhecimento da equivalência do seu diploma belga de doutor em direito e da consequente 

aptidão para a profissão de avocat. Todavia a sua inscrição na Ordem dos advogados de França, 

                                                 
16 Atente-se o facto do Tribunal de Justiça ter considerado a existência de efeito directo mesmo não 

estando presentes os requisitos fixados no acórdão Van Gend en Loos, vide  Paul Craig and Gráinne de 
Búrca, EU Law text, cases and materials, pág.798, Oxford, Fourth Edition. 

17 Nuno Piçarra, Ob cit, pág. 713-715. 
18 Orlando Guedes da Costa, O Direito Profissional do Advogado, pág.54, 7ª edição, Almedina, 2010.  
19 Idem, Ibdem, pág 63. 
20 Processo Jean Thieffry contra Conseil de l`ordre des avocats à la cour de Paris, 71/76. 
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para se estabelecer em Paris, terá sido recusada com o argumento de que a legislação aplicável 

exigia um diploma francês, isto é, não bastaria a mera titularidade do direito reconhecido. 

 

Decisão 

O TJ considerou como uma “restrição incompatível com o art. 49.º do TFUE” a exigência de 

um diploma nacional, prevista pela legislação do Estado-Membro de estabelecimento, sempre que 

o diploma obtido pelo interessado no Estado-Membro de origem tenha sido reconhecido como 

equivalente no primeiro Estado-Membro, ainda que para efeitos universitários e não como título de 

habilitação profissional. 

Quanto ao conteúdo inovador deste acórdão seguimos de perto a posição de SJOERD  

CLAESSENS21. Vejamos, em termos genéricos, a decisão Thieffry, não passa de uma 

concretização do acórdão Reynes, dado que a legislação francesa apenas tentou efectuar  uma 

espécie de manobra dilatória, pois, por uma banda a exigência de nacionalidade e, por outra banda, 

a exigência de um diploma do Estado-Membro de origem, sem a possibilidade de reconhecimento 

das habilitações académicas, terá o mesmo efeito restritivo à liberdade de estabelecimento. 

 

3.3.3. Um Olhar Jurisprudencial – Acordão Klopp22. 

  

Matéria de Facto 

Klopp exercia a profissão de advogado na Alemanha, e era igualmente qualificado para o 

desenvolvimento da mesma actividade em França. Isto posto tentou, à luz da liberdade de 

estabelecimento, estabelecer-se, igualmente, em França. No entanto a sua pretensão foi negada 

pelas autoridade francesas, pois existia uma disposição legislativa, neste Estado, que proibia o 

estabelecimento de advogado que já possuísse domicílio legal noutro Estado-Membro. Tal 

proibição baseava-se na regra da unicidade do domicilio profissional do advogado, alegadamente 

imposta para garantir a disponibilidade deste perante os seus clientes e também perante o tribunal 

competente. 

 

Decisão 

Segundo o TJ o direito de estabelecimento comporta, igualmente, a faculdade de criar e 

manter, no respeito das regras profissionais pertinentes, mais de um centro de actividade na UE, 

sendo certo que os actuais meios de transporte e telecomunicações oferecem a possibilidade de 

assegurar adequadamente o contacto do advogado com as autoridades judiciárias e os clientes – que 

é o objectivo por detrás da regra da unicidade de domicílio. A isto acresce que a existência de um 

                                                 
21 Sjoerd Claessens, Ob cit., pág. 18. 
22 Caso 107/83, Ordre des Avocats au Barreau de Paris v. Klopp. 
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segundo domicílio profissional em nada obsta a aplicação das regras de deontologia no Estado-

Membro de acolhimento23 24. 

  

3.3.4. Um olhar Jurisprudencial – Acórdão Vlassopoulou25. 

 

Matéria de Facto 

Neste caso temos uma nacional do Estado grego que obteve as suas qualificações académicas 

na Grécia, porém exercia as funções de consultadoria jurídica numa sociedade de advogados alemã 

há vários anos. Desta feita, solicitou a sua inscrição na Ordem dos Advogados alemã, tendo sido o 

seu pedido negado, pois este não possuía as necessárias habilitações, dado que não teria passado 

nos exames relevantes de acesso à respectiva ordem profissional. 

 

Decisão 

Neste caso o TJ teve, pela primeira vez, a oportunidade de se pronunciar sobre a 

adminissibilidade de medidas não discriminatórias. É certo que mesmo não sendo discriminatórias 

estas medidas podem conter restrições desproporcionadas à liberdade de estabelecimento. Ou seja, 

daqui decorre que cabe a um Estado-membro, ao qual tenha sido submetido um pedido de 

autorização de exercício de uma profissão cujo acesso é, segundo a legislação nacional, 

subordinado à posse de um diploma ou de uma qualificação profissional, tomar em consideração os 

diplomas, certificados e outros títulos que o interessado adquiriu com o objectivo de exercer essa 

mesma profissão noutro Estado-membro, procedendo a uma comparação entre as competências 

comprovadas por este diploma e os conhecimentos26 e habilitações exigidos pelas regras nacionais. 

Segundo PAUL CRAIG e GRÁINNE DE BÚRCA27 a abordagem que o TJ fez ao caso em 

questão veio reflectir as medidas adoptadas pela Directiva 89/48 quanto ao reconhecimento mútuo 

de diplomas universitários, porém esta mesma Directiva ainda não pode ser aplicada nesta caso 

concreto. 

 

                                                 
23 Nuno Piçarra, Ob cit., pág. 717. 
24 Aliás alerte-se para a existência, desde 2007, de um Código Deontológico dos Advogados Europeus. 
25 Case 340/89. 
26 Neste caso a experiência profissional. 
27 Paul Craig and Gráinne de Búrca, Ob cit., pág. 800. 
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3.3.5. Um olhar Jurisprudêncial – Acordão Kraus28 e Acordão Gebhard29 - uma visão 

final. 

 Nos casos anteriormente descritos o TJ lidou com restrições particulares (por exemplo o 

reconhecimento de diplomas no caso Vlassopoulou), contudo nunca fez uma abordagem geral do 

regime das restrições à liberdade de estabelecimento30.  

Ora, no acórdão Kraus, o douto Tribunal proclamou uma proibição geral das regras que 

fossem susceptíveis de afectar ou de tornar menos atraente o exercício pelos nacionais 

comunitários, incluindo os do Estado-Membro autor da medida, das liberdades fundamentais 

garantidas pelo Tratado. Só́ assim não seria se essa medida prosseguisse um objectivo legitimo 

compatível com o Tratado e se justificasse por razões imperiosas de interesse geral, desde que não 

ultrapasse o necessário na prossecução deste objectivo31.  

O TJ, no caso Gebhard, fixou quatro critérios para determinar se certa lei nacional poderia 

ser considerada uma restrição justificada à liberdade de estabelecimento que são: (a) não ser 

aplicada de modo discriminatório; (b) ser susceptível de se aplicar por razões imperativas de 

interesse geral; (c) idoneidade para a realização do objectivo que prosseguem e (d) a não 

ultrapassagem do necessário para atingir esse objectivo32. Isto posto, desde que estas condições 

estejam respeitadas é legítimo que o exercício de uma actividade como a advocacia seja reservado 

aos titulares de um diploma ou certificado, inscritos numa ordem profissional e sujeitos a uma 

determinada disciplina ou controlo. 

Todavia, o TJ tem interpretado o art. 49.º no sentido de que os preceitos nacionais em 

matéria de qualificação profissional, para as quais ele remete, não podem abstrair-se das 

qualificações e conhecimentos adquiridos pelo interessado noutro Estado-Membro. Caso contrário, 

estes preceitos, mesmo se aplicados sem discriminação, poderão ter o efeito de entravar 

desnecessariamente o exercício, pelos nacionais dos outros Estados-Membros, do direito de 

estabelecimento que lhes é garantido por o TFUE. Caberá às competentes autoridades nacionais 

tomar em consideração diplomas, certificados e outros títulos que o interessado tenha adquirido 

com o objectivo de exercer a mesma profissão noutro Estado-Membro, procedendo a uma 

comparação entre as competências atestadas por esses diplomas e os conhecimentos e qualificações 

exigidos pelas regras nacionais33. 

                                                 
28 Case c-19/92, Kraus v. Land Baden-wuttemberg. 
29 Case c-55/94,  Reinhard Gebhard v. Consiglio dellòrdine degli avcocati e procuratori di Milano. 
30 Sjoerd Claessens, Ob cit., pág. 21. 
31 Case c-19/92, Kraus v. Land Baden-wuttemberg,  nº 32. 
32 Nuno Piçarra, Ob cit, pág. 718. 
33 Idem, Ibdem,  pág. 719. 
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3.4. Liberdade de prestação de serviços 

Quanto à liberdade de prestação de serviços o TJ afirmou34 que o art. 56.º do TFUE “exige 

não só a eliminação de qualquer discriminação contra o prestador de serviços em razão da sua 

nacionalidade, mas também a supressão de qualquer restrição, mesmo que ela se aplique 

indistintamente aos prestadores nacionais e aos dos outros Estados-Membros, sempre que for 

susceptível de proibir ou afectar de outro modo as actividades do prestador estabelecido noutro 

Estado-Membro onde preste serviços análogos”. 

Desta feita temos por estabelecido, nesta sede, uma regra de tratamento nacional quase 

idêntica à liberdade de estabelecimento. Vejamos algumas refracções desta regra em termos 

genéricos no campo da livre prestação de serviços. 

 Por um lado, o Tribunal tem interpretado o art. 56.º e 57.º do TFUE por forma a não aplicar 

a regra da exclusividade territorial, ou seja, a obrigatoriedade de inscrição em pelo menos um 

tribunal nacional, dado que, esta não possibilidade ,não será comparável, quer em termos de facto, 

quer em termos de direito para os advogados “prestadores de serviços”. Porém, caso vigore a 

respectiva regra, deverá, o advogado “prestador de serviços” actuar em concerto com um advogado 

estabelecido no Estado-Membro de acolhimento e inscrito junto do mesmo tribunal, nos termos da 

Directiva 77/249/CEE35. 

Por outro lado, o TJ julgou noutra ocasião que o art. 56.º do TFUE não se opõe a uma 

legislação nacional que, reservando a cobrança judicial de dívidas a terceiros, a título profissional, 

à profissão de advogado, veda o exercício a uma empresa estabelecida num Estado-Membro que 

não conhece semelhante regime. O TJ considerou que a medida não era discriminatória e que 

passado os quatro requisitos do “teste de proporcionalidade”36. 

   

4. As Directivas europeias relativas à liberdade de circulação dos advogados. 

Neste tópico não nos iremos deter com profundidade, uma vez que achamos mais 

interessante proceder à analise da construção pretoriana do TJ nesta matéria, pois, em bom rigor, as 

Directivas in questio acabam por ser uma codificação das regras construídas pela Jurisprudência 

supra exposta do TJ.  

A saber a Directiva 77/249/CEE, de 22 de Março de 1977, tendente a facilitar o exercício 

efectivo da livre prestação de serviços pelos advogados e a Directiva 98/5/CE, de 16 de Fevereiro 

de 1998, tendente a facilitar o exercício permanente da profissão de advogado num Estado-Membro 

diferente daquele em que foi adquirida a qualificação profissional. A isto acresce a menção 

expressa na Directiva 2005/36/CE, de 7 de Setembro de 2005, que estabelece um sistema geral de 

                                                 
34 Idem, Ibdem, pág. 719 – acórdão Manfred Sager V. Dennemeyer, C-76/90. 
35 Idem, Ibdem, pág. 720. 
36 Idem, Ibdem, pág. 722 – acórdão Reiseburo Broade V. Gerd Sandker, C- 3/95. 
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reconhecimento dos diplomas do ensino superior tendo, esta última Directiva, sido transposta para 

o ordenamento jurídico português pela Lei n.º 9/2009, de 14 de Março. 

 

5. A Ordem dos Advogados Portuguesa – “O caso especial dos Advogados da União 

Europeia”. 

 

Os Advogados da União Europeia constituem, um dos casos especiais, em relação ao art. 

194.º, nº1 do Estatuto da Ordem dos Advogados37, pois veja-se o art. 196.º do EOA refere que, 

estes advogados europeus, poderão exercer a sua actividade em Portugal apenas com o seu título 

profissional de origem expresso na respectiva língua oficial e com indicação do organismo 

profissional a que pertencem ou a autoridade jurisdicional junto da qual estejam autorizados a 

exercer a respectiva actividade profissional, nos termos da lei do seu estado de origem (art. 197.º do 

EOA), não lhe sendo, no entanto, permitido usar, em Portugal, o título de “Advogado”38. 

Os Advogados da União Europeia poderão exercer, assim, a sua actividade quer sob a forma 

de prestação ocasional de serviços, quer sob a forma de estabelecimento permanente. Respeitando, 

desta feita, os mais altos valores comunitários nesta matéria.  

A prestação de serviços de advocacia em Portugal por advogado a exercer a actividade em 

Estado-Membro da União Europeu possuí especificidades nos termos dos art. 197º, nº1 e 2 do 

EOA. Embora se parta do princípio da liberdade de exercício da actividade com o título de origem, 

segundo o art.197.º ,nº1 do EOA, mediante simples comunicação prévia à Ordem dos Advogados, 

restringe-se essa liberdade quando no nº 2 do mesmo artigo se exige “...a representação e o 

mandato judiciais perante os tribunais portugueses só podem ser exercidos por advogados da 

União Europeia que exerçam a sua actividade com o seu título profissional de origem sob a 

orientação de advogado inscrito na Ordem dos Advogados.” Esta especificidade vem prevista nos 

artigos 2.º e 5.º da Directiva 98/5/CEE, de 16 de Fevereiro de 199839. Quanto à necessidade, para a 

prestação de serviços, de comunicação prévia e eventual registo na Ordem dos Advogados, aplica-

se o disposto no art. 198.º, nº1 do EOA. 

No que concerne ao direito de estabelecimento vale o disposto no art. 198.º, nº2 e 3 e o art. 

200.º do EOA. Se o advogado quiser estabelecer-se com o título de origem, apenas precisa de 

proceder ao registo na Ordem dos Advogados, mediante a apresentação dos comprovativos 

referidos no nº3 do art. 198.º. Se pretender estabelecer-se com o título de advogado, então tem de 

se inscrever na Ordem dos Advogados, o que depende da aprovação em exame de aptidão, salvo se 

preencher os requisitos dos n.ºs 4 e 5 do art. 200.º do EOA40. 

 

                                                 
37 Doravante EOA. 
38 Orlando Guedes da Costa, Ob cit., pág. 110-111. 
39 Filipa Urbano Calvão, Ob cit., pág. 23. 
40 Idem, Ibdem, 23-24. 
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6. Alguns ventos de mudança... 

 

6.1. Partial Practice Rights- “Direitos de prática parcial”  

A Comissão, numa fase inicial do processo de negociação da Directiva 2005/36/CE, teria 

previsto a situação onde “o advogado migrante” não estaria suficientemente qualificado para passar 

no “estágio de adaptação” ou não seria capaz de passar na “prova de aptidão”, isto é, não satisfazia 

as chamadas medidas de compensação 41 . No entanto poderia ser-lhes permitida a prática de uma 

actividade para a qual, o mesmo “advogado migrante”, estaria especialmente apto ou 

especializado42.  

Imaginemos um advogado português especialista em direito da concorrência ou até mesmo 

em contratação pública poderia, precisamente pelo o facto de ser especialista nestas determinadas 

áreas, estar apto à prática da advocacia exclusivamente nestas matérias, mas desta feita no Estado-

Membro de acolhimento. Depois de admitidos, estes advogados, não seriam considerados membros 

da Ordem dos Advogados, mas seria-lhes atribuído uma espécie de licença para a prática da 

advocacia naquelas determinados campos de especialização.  

 Conforme referimos supra43, vivemos num mundo globalizado e internacional. Por forma a 

acompanhar este fenómeno sociológico temos vindo a assistir a uma crescente especialização das 

profissões jurídicas, mormente nas “industrias contemporâneas de sociedades de advogados”. Isto 

provoca uma enorme fragmentação da profissão em si, quase em subdivisões como o “corporate 

lawyer” ou o “public procurement lawyer”, que poderão ser consideradas não como categorias 

independentes, mas como profissionais independentes entre si44. 

 É facto que esta “partial practice” não foi acolhida pela Directiva 2005/36/CE, porém, esta 

possibilidade ressurgiu, no caso Colegio de Ingenieros45. Neste caso temos um engenheiro 

hidráulico italiano que não detinha certos elementos considerados essências para o exercício da 

profissão de engenheiro em Espanha. Segundo, JULIAN LONDBAY, este caso poderá vir a ter 

alguma relevância no campo da advocacia, uma vez que, tal como a engenharia, a advocacia está a 

ficar fragmentada devido ao fenómeno de crescente especialização.  

 Da decisão do TJ, quanto ao caso em análise, extraimos os seguintes mandamentos: (a) o 

reconhecimento parcial de qualificações não é afastado pela Directiva; (b) podendo mesmo ser 

imposto pelo regime da liberdade de circulação de trabalhadores (art. 45.º do TFUE) e da liberdade 

                                                 
41 Estes medidas de compensação estão previstas, no nosso ordenamento jurídico, no art. 11.º da Lei n.º 

9/2009. 
42 Julian Lonbay, Assessing the European Market for Legal Services: Developments in the Free 

Movement of Lawyers in the European Union, pág. 1649, Fordham International Law Journal, Vol. 36, Issue 
6, article 2, 2011 

43 Ponto 2. do presente estudo. 
44 Julian Lonbay chega mesmo a questionar a eficácia de um único código deontológico face a esta 

panóplia de especialicações. Julia Lonbday, Ob cit., pág. 24. 
45 Case C-330/03, 2006. 
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de estabelecimento (art. 49.º do TFUE); (c) tendo as restrições ao “reconhecimento parcial” que 

passar pelos critérios, já expostos no caso Gebhard; e (d) deverá ter um carácter subsidiário face às 

medidas compensatórias46. 

 

6.2. Alguma controvérsia...  

A consagração deste “direito de prática parcial” poderá originar alguma inquietação, 

segundo JULIAN LONDBAY47. Poderá dar-se o caso de termos alguém especializado, em 

determinada área do direito, pese embora não esteja qualificado como “advogado” à luz da 

Directiva 98/5/CEE48. Nestes situações teremos que aferir se a actividade em questão poderá ser 

“objectivamente separável49” das funções típicas de um “advogado” no Estado-Membro de 

acolhimento.  

Todavia, esta regulamentação fragmentada colocará em cheque o tratamento unitário que é 

dado aos “advogados” e a sua adopção, conforme já se explicitou, deverá estar sujeita ao “teste da 

proporcionalidade”, pois uma abolição total das medidas compensatórias previstas nas directivas, 

seria ela própria “desproporcional”. 

 

7. Ideias Conclusivas. 

No presente estudo procurei dar a conhecer um pouco desta “utopia nómada” do advogado 

no espaço europeu. Estou certo que, nos dias de hoje, a utopia foi desmistificada e podemos 

considerar o “advogado um verdadeiro nómada”, porém este nómada enfrenta novos desafios ou 

ventos de mudança que considero perigosos face às garantias de independência e autonomia técnica 

que a profissão deve ter. 

Peço desculpa por esta analogia, porventura excessiva, mas sempre encarei um 

“ordenamento jurídico” como um “corpo humano”, ou seja, o desconhecimento total de certas 

áreas poderá conduzir à morte ou complicação do doente/ da pretensão jurídica”. Com isto apenas 

pretendo alertar que, antes dos conhecimentos especializados, devemos possuir fortes 

conhecimentos genérico, ou seja, as bases que nos permitam elaborar uma lógica integrativa das 

matérias.  

Em certos campos, por força da regulamentação comunitária, temos matérias onde as 

diferenças são bastante ténues, pois atente-se o facto de as directivas, regulamentos e até 

enquadramentos principológicos comunitários convergirem para as harmonizar, por exemplo no 

campo contratação pública. Nestas matérias, onde existe uma maior preocupação com a 

salvaguarda dos valores da igualdade, concorrência e não discriminação tidos como essenciais para 

                                                 
46 Julian Lonbay, Ob cit., pág. 1650-1651 
47 Idem, Ibdem, pág. 1629. 
48 Imaginemos o campo do direito fiscal. 
49 Consideramos uma actividade “objectivamente separável” aquele que poderá ser prosseguida, de forma 

autónoma e independente no estado de origem. Cfr. Acordão Colegio de Ingenieros, p. 37. 
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a salvaguarda do El dourado nominado mercado único, defendo que estes novos ventos possam 

resultar, porém, noutras áreas considero mais avanços perigosos. 

 Em suma, muitas destas diferenças seriam esbatidas se existisse uma verdadeira 

uniformização das licenciaturas em direito no espaço europeu, isto é, através de um processo de 

Bologna reforçado50, onde os “advogados em potência/produtos inacabados” pudessem circular 

livremente, uma vez que teriam quase as mesmas “bases”, todavia, esta visão é muito utópica e 

aponta para um inevitável caminho para o federalismo que não nos cabe explorar, pois de utopias, 

quanto à mobilidade do advogado, preferimos a da década de 60 que já foi esbatida e rebatida.... 

 

 

PEDRO CERQUEIRA GOMES 

Portal Verbo Jurídico | 02-2013 

                                                 
50 Neste sentido, vide Sjoerd Claessens, Ob cit., pág. 336 e ss 
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