
1º PASSO: VOCÊ PRECISA DE UM ADVOGADO? 

• Você tem algum problema jurídico? Alguns problemas 

jurídicos comuns incluem disputas de bens, crime, 

acidentes pessoais, contratos, processo civil, 

imigração, benefícios governamentais, insolvência, 

pequenas causas, família, mediação e muitos outros. 
• Se você se sente na iminência de ser deportado, preso 

ou tem um problema de direito de família, você pode se 

qualificar para a “Legal Aid” (Assistência Judiciária). 

Por favor, entre em contato primeiro com a “Legal 

Services Society” para ver se você se qualifica. 

2º PASSO: VOCÊ SE QUALIFICA? 

There are income guidelines for our services - please see 

our website or phone us for details. 

 

 

3º PASSO: MARQUE UMA CONSULTA* 

• Ligue para a clínica mais próxima ou para a “Access 

Justice Hotline”. 
• Você deverá fornecer seu nome, data de nascimento, 

telefone e uma pequena descrição do seu caso 

(problema). 
• Anote a hora e o local de sua consulta. 

4º PASSO: PREPARAÇÃO 

• Confirme a sua consulta na véspera. 

• Prepare um resumo da situação e uma lista com todas 

as perguntas que você quer esclarecer com o 

advogado. 

• Organize e leve na consulta qualquer papel que seja 

importante, inclusive documentos dos tribunais e 

cartas. 

• Confirme a localização da clínica e como chegar lá. 

Faça seu plano de viagem. 

• Por favor, compareça à sua consulta! (O tempo dos 

nossos advogados é precioso e poderia ser dispendido 

com outros clientes!) 

5º PASSO: O QUE ESPERAR? 

• Consultas de aproximadamente 30 minutos 
• Advogados qualificados 
• Confidencialidade 
• Consultas subseqüentes, se necessário. 
• Aconselhamento por escrito (onde aplicável). 

• Nossos advogados não irão ao tribunal, mas podem 

preparar você para ir. 

QUEM SOMOS? 

Fundada em 1990, The Western Canada Society to Access 

Justice é uma sociedade sem fins lucrativos. Nossos 

diretores e advogados voluntários se dedicam a trazer 

justiça para aqueles que não podem pagar. Todos os 

nossos serviços são gratuitos. Nossas instalações são 

fornecidas gratuitamente por entidades sociais, lugares de 

culto e tribunais. Somos uma organização suportada por 

pessoas comuns, centenas de não-advogados e mais de 

1000 advogados, bem como o judiciário, “Law Foundation”, 

“Law Society”, “Vancouver Bar”, “Van City” e a CBA. 

QUAIS SÃO NOSSOS OBJETIVOS? 

• Promover assistência jurídica de primeira qualidade 

para todos que não podem pagar por um advogado 

• Fomentar o princípio de que todos tem direito de 

acesso à justiça independentemente de sua renda ou 

status 

• Melhorar a imagem dos advogados junto à comunidade 

COMO VOCÊ PODE AJUDAR? 

Comente com outras pessoas sobre nossos serviços. 

Desejamos que todos aqueles que se qualifiquem saibam 

que nossos serviços estão aqui para ajudá-los. 

DADOS DA CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

*Embora raramente aconteça, The Western Canada 

Society to Access Justice se reserva o direito de 

declinar assistência 
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(Portuguese) 

 

J U S T I Ç A  P A R A  T O D O S  

 

Você precisa de 

Aconselhamento Jurídico 

Gratuito? 

 

 

Access Justice Client Hotline: 604-878-7400 
Discagem gratuita: (fora da Grande 

Vancouver) 
1-87 –PRO BONO-4-U (1-800-762-6664) 

 
Website: www.accessjustice.ca 
E-mail: help@accessjustice.ca 

Fax: 604.324.1515 
 

 
 

Hora: ______________________________________ 

Lugar: 

___________________________________________

___________________________________________ 

Detalhes: 

___________________________________________

___________________________________________ 

Número de Confirmação: 

___________________________________________ 


