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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 7118 
ENT.: 6764 
PROC. Nº: 

 DATA 
26/10/2012 

 
ASSUNTO: 

 
RESPOSTA À PERGUNTA N.º 42/XII/2.ª  
 

 
 
Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do 

ofício n.º 6721, oriundo do Gabinete da Senhora Ministra da Justiça, sobre o assunto supra mencionado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
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PERGUNTA N.º 42/XII/2.ª (CDS-PP) 

 

 

Assunto: Dívida aos gabinetes de consulta jurídica  
 

 

1 – Sim, existem mais gabinetes de consulta jurídica a funcionar noutros pontos do 

país. O Ministério da Justiça tem procurado identificar todas as entidades que 

prestam consulta jurídica sob a organização de gabinetes de consulta jurídica mas, 

tal levantamento não se encontra completo, sendo necessária informação da 

Ordem dos Advogados a qual, até à presente data, ainda não nos foi remetida. 

Assim, não é possível afirmar, com certeza, que instrumentos terão estado na base 

da criação de todos os gabinetes de consulta jurídica em funcionamento. 

 
2 – Segundo a legislação atual, o Ministério da Justiça não tem qualquer obrigação 

de pagar as consultas jurídicas que sejam prestadas em gabinete de consulta 

jurídica, uma vez que estes gabinetes dispõem de receitas próprias, advindas da 

arrecadação da taxa a que se refere a alínea b) do n.º 1 e o n.º 4 do artigos 8.º-A 

da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, na redação atual, em conjugação com o 

disposto no n.º 8 do artigo 1.º da Portaria n.º 10/2008, de 3 de janeiro, na sua 

redação atual. Este regime aplica-se já desde 1 de setembro de 2010.  

 
3 - Encontra-se por regularizar o pagamento de um montante global de 

€ 115.370,02, pelos serviços prestados entre setembro de 2008 e agosto de 2010. 

 
4 – Sim, o Ministério da Justiça tem conhecimento da existência de ações judiciais 

intentadas pelos advogados que prestaram consulta jurídica no Gabinete de 

Consulta Jurídica de Guimarães. Não se conhece a existência de outras ações 

judiciais, pelos mesmos motivos, noutros pontos do país.  
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5 – Não. Com efeito, a atual lei do acesso ao direito prevê que a consulta jurídica 

possa ser prestada tanto em gabinetes de consulta jurídica como em escritório de 

advogado que se encontre inscrito no sistema de acesso ao direito (cf. n.º 1 do 

artigo 15.º da Lei n.º 34/2004). Assim, não se operou qualquer revogação tácita dos 

protocolos e respetivas portarias.  

 

6 – O Ministério da Justiça pretende reequacionar os termos em que é prestada 

proteção jurídica, sendo a matéria dos gabinetes de consulta jurídica, 

naturalmente, um dos aspetos a ter em conta nesta sede.    

 




