
 

 

 

 

 

 

CIRCULAR nº 1/2021 

 

A Ordem dos Advogados de Cabo Verde, informa aos Advogados e Advogados 

Estagiários, que nos termos do Regulamento da Assistência Judiciária aprovado 

pelo Conselho Superior em 16 de Setembro de 2015 e da Portaria nº 33/2019 de 

19 de setembro, todos os registos referentes à prestação de Assistência Judiciária 

são feitos através da Plataforma digital denominada eSAJ. 

Atendendo que, na entrega dos documentos que comprovam a assistência 

judiciária, constatou-se que muitos entregam o processo incompleto, informamos 

que deverão ser entregues cópias que comprovam a intervenção do advogado ou 

advogado estagiário em cada fase do processo-crime ou cível, evitando-se assim, 

ter de solicitar declarações ao tribunal, conforme adiante se explica: 

a) cópia da acta de audiência de validação de detenção ou do primeiro 

interrogatório; 

b) cópia da peça de requerimento de audiência contraditória preliminar, 

contestação, pronuncia, ou despacho equivalente; 

c) cópia da acta de julgamento e da leitura da sentença ou despacho equivalente; 

d) cópia do requerimento de interposição de recurso ordinário e alegações de 

recurso carimbados ou com o selo de admissão pelo tribunal; 

e) Indicação da data de início do processo, em todos as declarações entregues; 

f) Indicação a que número de instrução (1º interrogatório ou Auto de Instrução) 

correspondem os Processos Comum Ordinário, quando estes já estão nas 

fases de Julgamento e Leitura de Sentença; 

g) Posteriormente ao julgamento e leitura de sentença, nos Processos Sumário e 

Abreviados, indicar se caberá Recurso ou não; 

h) Indicação do número de processo em todas as declarações; 



Relembramos também que todas as declarações emitidas com data posterior ao 

dia 30 de setembro, devem ser acompanhadas dos dados de identificação pessoal 

do beneficiário de Assistência Judiciária. 

Agradecemos o vosso apoio e compreensão, 

 

Ordem dos Advogados de Cabo Verde, na Praia, aos quinze dias do mês de abril 

de 2021. 

 

O Bastonário, 

 

 

Hernâni de Oliveira Soares 


