
 

 

 

 

      Exercício da Advocacia por advogados alemães em Portugal  

 

Em Portugal, a Lei 49/2004 de 24 de Agosto, define os actos próprios dos advogados. 

Estes estão reservados aos advogados inscritos na Ordem dos Advogados Portugueses, 

sem prejuízo da possibilidade de exercício dos advogados de outros Estados-Membros 

da União Europeia, nos termos do disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados (arts. 

1.º da Lei 49/2004, de 29.08
1
, e arts. 196.º e ss. da Lei n.º 15/2005, de 26.01). As 

normas constantes dos arts. 196.º e ss. da Lei 15/2005, de 26.01 (Estatuto da Ordem dos 

Advogados), transpõem para a ordem jurídica nacional as Directivas 77/249/CEE, do 

Conselho, de 22.03.1977, e 98/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 

.02.1998, 2006/100/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006 (títulos Búlgaros e 

Romenos). 

 

Nos termos destas normas, é admissível o exercício da advocacia em Portugal por 

advogados Alemães, com o título profissional de origem, ou com o título de Advogado 

português (art. 197.º do Estatuto da Ordem dos Advogados). Com efeito, o exercício 

com o título profissional de origem está regulado nos arts. 197.º, 198.º e 199.º. Em 

qualquer caso, o exercício da representação e do 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 (art. 197.º, n.º 2, do Estatuto da Ordem dos 

Advogados). 

De acordo com o disposto nos artigos 25º n.º 3 e 29º n.º 2 do Regulamento de Inscrição 

de Advogados e Advogados Estagiários – Regulamento n.º 232/2007, de 4 de Setembro 

de 2007, o Advogado alemão não terá necessariamente de se fazer acompanhar por um 

advogado português, ou seja, a procuração outorgada a Advogado alemão não tem, de 

facto, de ser conjunta. No entanto, repare-se que o Advogado alemão não está isento de 

cumprir as formalidades aí previstas. Na prática, apesar de a procuração não ser 

conjunta, há ab initio uma co-responsabilização do Advogado português pela 

intervenção do Advogado alemão no processo.  

Pese embora não se exija a subscrição conjunta de requerimentos ou o acompanhamento 

físico do Advogado português nas audiências orais, se tal for necessário e conveniente 

                                                           

1 O n.º 4 deste artigo remete para o art. 173.º-C do Estatuto da Ordem dos Advogados, entretanto 

alterado e substituído pelas normas constantes dos arts. 196.º e ss do Estatuto da Ordem dos 
Advogados e, em concreto, quanto ao artigo 173.º-C, pelo artigo 198.º (exercício com o título 
profissional de origem). 



 

 

 

 

in casu (porque, por exemplo, o Advogado alemão não domina a língua portuguesa), o 

Advogado português terá legitimidade para intervir na medida em que a declaração 

inicialmente emitida formalmente o legitima a estar e intervir no processo.  

Porém, também na prática, é possível que, nos tribunais penais, seja recusada a 

intervenção de advogado de outro Estado-Membro da União Europeia, com o título de 

origem, se este não juntar procuração conjunta com advogado inscrito na Ordem dos 

Advogados Portugueses, subscrever os requerimentos conjuntamente com advogado 

inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses e comparecer nas audiências orais 

também acompanhado deste.
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Este entendimento deve-se ao facto de ser considerado que o patrocínio judiciário no 

processo penal, quando exigido pela lei processual penal, só pode ser exercido por 

advogado, tal como indica a Lei 49/2004, de 29.08, estando aliás excluída a intervenção 

de estagiários sem acompanhamento efectivo e advogado nos julgamentos perante o 

tribunal colectivo (art. 189.º, n.º 2, do Estatuto).  

A gravosidade do processo penal levou, aliás, a que o legislador português consagrasse 

na Constituição (art. 32.º, n.º 3) a existência de casos de assistência obrigatória por 

advogado, definidos na lei, com sucede no Código de Processo Penal (art. 64.º) e nos 

processos de Mandado de Detenção Europeu (art. 17.º, n.º 2, 18.º, n.º 4 da Lei 65/2003, 

de 23 de Agosto).  

Acresce ainda que dificilmente se pode conceber o exercício da mandato e 

representação judicial por advogado alemão com o título de origem em Portugal, sem 

que este tenha domicílio profissional registado na Ordem dos Advogados (o que implica 

a existência de estabelecimento permanente), pois é para este domicílio que são 

realizadas as comunicações processuais relevantes (arts. 113.º, n.º 10, do CPP, e at. 

254.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, ex vi art .4.º do CPP). 

 

Não se esqueça porém que o exercício da advocacia em Portugal por um Advogado 

alemão com o título profissional de origem pressupõe sempre a orientação de um 

Advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses. O que quer 

dizer que o domicílio profissional do Advogado alemão corresponderá ao domicílio 

                                                           

2 Ainda assim, há que que ter em conta que esta prática não é conforme com o figurino legal em vigor. 

 



 

 

 

 

profissional do Advogado português, enquanto responsável pela actividade profissional 

daquele em Portugal. Por estes motivos, se o advogado alemão, com o título de origem, 

não subscrever os seus requerimentos com advogado português, poderá o tribunal 

considerar que não se encontra demonstrada a garantia de uma defesa efectiva e exigir a 

assistência conjunta com advogado português. 

Não deve esquecer-se, ainda, que para a prática de actos por advogado alemão, seja com 

o título profissional de origem, seja com o título português, tais actos têm, de acordo 

com o disposto no artigo 92.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, de ser praticados em 

língua portuguesa, sob pena de nulidade.  

 

Aliás, nem seria admissível, por exemplo, a intervenção de advogado estrangeiro 

acompanhado de intérprete, pois, além de prejudicar a administração da justiça pelo 

inerente atraso causado no procedimento, faria suspeitar que o advogado em causa não 

está em condições de exercer o patrocínio, por desconhecimento da lei portuguesa (caso 

em que, segundo o Estatuto, tem o dever de não aceitar o patrocínio).  

Na prática conhecemos vários casos em que advogados alemães enviaram 

requerimentos (escritos, inclusivamente, em língua portuguesa) para processos em 

Portugal e que foram completamente ignorados. 

 

O exercício com o título de origem segue diferentes formalidades, consoante se trate de 

exercício ocasional (prestação de serviços ocasional) ou de estabelecimento permanente. 

 

No primeiro caso, o exercício da actividade é livre, tendo, no entanto, os advogados em 

causa de dar prévio conhecimento desse facto à Ordem dos Advogados (a comunicação 

é efectuada por escrito e dirigida ao Bastonário da Ordem dos Advogados, bem como 

acompanhada de cópia do título comprovativo do direito a exercer a profissão no 

Estado-membro de origem), nos termos do artigo 25º n.º 2 do Regulamento de Inscrição 

de Advogados e Advogados Estagiários. 

A Ordem poderá exigir a exibição de título comprovativo do direito a exercer a 

profissão no Estado membro de origem, bem como de certidão comprovativa de que 

aquele direito não foi suspenso ou retirado em consequência de processo penal ou 

disciplinar (art. 198.º, n.º 4, do EOA). 

Se o advogado pretender estabelecer-se a título permanente, exercendo com o título de 

origem, terá de registar-se previamente na Ordem dos Advogados, nos termos do art.26º 

do Regulamento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários. 



 

 

 

 

No caso de exercício com o título de origem, os advogados alemães estão sujeitos às 

regras profissionais e deontológicas aplicáveis aos advogados portugueses, sem prejuízo 

das regras alemãs que permanecem igualmente aplicáveis (art. 199.º, n.º 1, do Estatuto 

da Ordem dos Advogados). É a chamada dupla deontologia, também consagrada no 

CCBE. 

Se o advogado pretender estabelecer-se a título permanente e exercer a advocacia em 

plena igualdade de direitos com os advogados portugueses (incluindo a representação e 

o mandato forense perante os tribunais, sem qualquer limitação, bem como o direito de 

eleger os membros dos órgãos da Ordem dos Advogados Portugueses), terá de 

inscrever-se na Ordem dos Advogados Portugueses (art. 200.º do Estatuto da Ordem dos 

Advogados). Neste caso, o advogado poderá continuar a usar, cumulativamente, o título 

de origem (art. 200.º, n.º 2). 

 

Os procedimentos de inscrição na Ordem dos Advogados estão previstos no 

Regulamento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários – Regulamento n.º 

232/2007, de 4 de Setembro de 2007 - e aquela depende da aprovação em exame de 

aptidão escrito e oral, prestado em língua portuguesa, nos termos regulados nos artigos 

31º, 32º, 33º, 34º e 35º do Regulamento supra indicado. No entanto, poderá haver 

dispensa do exame de aptidão nos casos a que se referem os artigos 36º e 37º do mesmo 

Regulamento sendo certo que, todos os requisitos para tal exigidos devam ser 

integralmente cumpridos. 

Finalmente, de acordo com o nº 1 do artigo 200º do EOA cuja epígrafe é “ Sociedade de 

Advogados”: os advogados da União Europeia que, no respectivo Estado, sejam 

membros de uma sociedade de advogados podem exercer a sua actividade em Portugal 

com o seu título profissional de origem no âmbito de uma sucursal ou agência dessa 

sociedade, desde que tenham dado prévio conhecimento desse facto à Ordem dos 

Advogados e a respectiva sociedade se encontre ali registada, em conformidade com o 

legalmente estabelecido. 

Neste caso continuam a aplicar-se as limitações supra referidas para o exercício do 

mandato e representação judiciais.  

 

Deve, finalmente, salientar-se que, em Portugal, não é admissível o exercício da 

advocacia em nome de sociedades ou quaisquer outros grupos de profissionais que 

incluam pessoas que não detenham o título profissional de advogado (art. 202.º, n.º 4, 

do Estatuto da Ordem dos Advogados). 

 


