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DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRESTADA AO BENEFICIÁRIO DE APOIO JUDICIÁRIO 

 

Processo AJ N.º:_____________________________________________________________________ 

Identificação do Beneficiário:___________________________________________________________ 

Data: ____/____/____ 
 

1- Actualização da informação sobre a situação financeira do Beneficiário e respectivo agregado familiar: 

 

 

2 - Informação sobre a defesa: 

 

 

 

3 - Entrega e devolução da documentação: 

 

 

 

 

4 - Consulta Jurídica: 

 

 

5 - Cessação do Patrocínio: 

 

 

 

 

 

 

Declaro que na presente data me foram prestadas as informações assinaladas, ficando devidamente ciente 

do seu teor: 

 

________________________________________       _______________________________________________ 
Assinatura do Beneficiário     Assinatura do Advogado 

 O beneficiário teve conhecimento do regime de alteração/cessação/cancelamento do Apoio 
Judiciário, constante dos artigos 10º, 11º e 13º da Lei n.º 34/2004 de 29 de Julho alterada e 
republicada pela Lei n.º 47/2007 de 28 de Agosto.    

 O beneficiário teve conhecimento do conteúdo da defesa apresentada/a apresentar   

 O beneficiário podendo requerer a abertura da instrução, declarou prescindir da mesma 

 O beneficiário foi advertido do prazo para arrolar testemunhas 

  O beneficiário na presente data compareceu para consulta no escritório do Advogado 

  O beneficiário compromete-se a fornecer a documentação necessária para a sua defesa 

  O beneficiário recebeu a documentação que se encontrava em poder do Advogado 

  O Beneficiário teve conhecimento da “Carta dos Direitos e Deveres dos Beneficiários da Protecção 
Jurídica”
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  O Beneficiário obteve toda a colaboração do Advogado para a emissão de DUC e pagamento da 
Taxa Justiça devida. 

  O beneficiário foi informado da inviabilidade da sua pretensão e respectivos fundamentos 

   O Beneficiário teve conhecimento de que o patrono/defensor anteriormente nomeado, mantém a 
sua nomeação para os actos subsequentes do processo, respectivos apensos e recursos, devendo 
contactar com aquele, sendo que o actual cessará funções por duplicação de nomeação. 

   O Beneficiário, declara que já constituiu mandatário(a) o(a) Exmo(a). Colega Dr(a). 
____________________________________________________________, comprometendo-se a 
informá-lo(a) que deverá de imediato juntar procuração nos autos, por forma a que seja proferido 
despacho de cessação de funções do(a) ora defensor(a)/patrono(a) nomeado(a). 


