Informações úteis e Linkes

Informações Gerais Números
de Telefone

Tribunal de Justiça de Rhode Island
Website: www.courts.ri.gov
Escritório de Intérpretes do Tribunal
Telefone: (401) 222-8710

Supremo Tribunal:
Complexo Judiciário de Licht

(401) 222-3274

Escritório de Intérpretes do Tribunal

(401) 222-8710

Tribunal Superior:
Providence/Bristol County (Licht)

(401) 222-3250

Kent County (Noel)

(401) 822-6900

Washington County (McGrath)

(401) 782-4121

Newport County (Murray)

(401) 841-8330

Providence/Bristol County (Garrahy)

(401) 458-5272

Kent County (Noel)

(401) 822-6725

Washington County (McGrath)

(401) 782-4111

Newport County (Murray)

(401) 841-8340

Ordens de Restrição em
Providence County – Vara de Família
Telefone: (401) 458-3372
Serviços de Menores – Vara de Família
Telefone: (401) 458-3260

Escrivão de Pequenas Causas –
Tribunal do Distrito
Telefone: (401) 458-5402

Tribunal do Distrito:

Kent County

(401) 822-6750

4ª. Divisão/Washington (McGrath)

(401) 782-4131

2ª. Divisão/Newport (Murray)

(401) 841-8350

Escritório de Defesa Pública
Website: www.ripd.org
Telefone: (401) 222-3492

(401) 458-5000

Serviços Legais de Rhode Island
Website: www.helprilaw.org
Telefone: Providence: (401) 274-2652
Newport: (401) 846-2264

Complexo Pastore – Cranston

(401) 275-2700

Programa de Referências e de Advogados
Voluntários de Rhode Island (Bar)
Website: www.ribar.com
Telefone: (401) 421-5740
Portuguese

Complexo Judiciário de Garrahy

Departamento de Advocacia Geral
Website: www.riag.state.ri.us
Telefone: (401) 274-4400

3ª. Divisão/Kent (Noel)

Tribunal de Trânsito de Rhode Island:

Complexo Judiciário de Licht
250 Benefit Street, Providence, RI 02903
1 Dorrance Plaza, Providence, RI 02903

(401) 458-5400

Vara do Trabalho:

Providence/Bristol County

Advogado de Saúde Mental
Telefone: (401) 462-2003

6ª. Divisão/Providence (Garrahy)

Complexo Judiciário de Garrahy

Um guia introdutório
para o Tribunal de Justiça
de Rhode Island

Escrivão Doméstico (Divórcios) em
Providence County – Vara de Família
Telefone: (401) 458-3200

Agência de Enforço da Pensão dos Filhos
Telefone: (401) 458-4400

Vara de Família:

Seu Dia no Tribunal:
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Complexo Judiciário de Noel
222 Quaker Lane, Warwick, RI 02886

Washington County
Complexo Judiciário de McGrath
4800 Tower Hill Road, Wakefield, RI 02880

Newport County
Complexo Judiciário de Murray
45 Washington Square, Newport, RI 02840

Tribunal de Trânsito de Rhode Island
670 New London Avenue, Cranston, RI 02920

Seu Dia no Tribunal
Como o juiz e os funcionários do tribunal,
todos têm um papel importante de criar um
ambiente positivo e respeitoso em nossas
cortes. Enquanto estiver na corte, você tem
o direito de ser tratado de forma justa, com
respeito e dignidade por todos que encontrar.
Em troca, você tem a obrigação de seguir as
regras do tribunal e tratar todos aqueles que
encontrar com cortesia e respeito.

Informações Úteis
• Vista-se apropriadamente para o tribunal. Não use
chapeus, camisetas, camisas sem mangas, shorts, ou
calças jeans rasgadas. Assegure-se de estar vestindo
roupas limpas e bem trajadas.
• Traga consigo ao tribunal todas as notificações da
corte e documentação necessária.
• Você precisa estar na hora certa no tribunal. Se
não chegar a tempo, pode resultar no pedido de
prisão ou outras ordens judiciais contra você.
• Chegue ao tribunal 30 minutos antes da hora
marcada para estar na corte. Você vai precisar
deste tempo para passar pela segurança e localizar a
sala do tribunal.
• Há estacionamento gratuito disponível em alguns
tribunais, mas não em outros. Portanto, planeje com
antecedência.
i Complexo Judiciário de Garrahy: Espaços
privados/ garagens pagas e estacionamento
na rua – a maioria com parquímetro.
i Complexo Judiciário de Licht: Espaços privados/
garagens pagas e estacionamento na rua – alguns
com parquímetro.
i Complexo Judiciário de Noel: Estacionamento
grátis.

i Tribunal de Trânsito de Rhode Island: Estacionamento
grátis.

• Esteja preparado para pagar multas da corte caso
seja ordenado a fazê-lo.

• Certifique-se de que toma as disposições para cuidar
das suas crianças.

• Se você não fala inglês fluentemente e precisa de
um intérprete, por favor, entre em contato com o
Escritório de Intérpretes do Tribunal por telefone:
(401) 222-8710 ou por email: interpreterfeedback@
courts.ri.gov, antes da data de comparecimento ao
tribunal. Os números de telefone da corte estão
localizados no verso desta brochura.

• Assim que entrar no tribunal, você será recebido e
revistado pela Polícia de Segurança. Esteja pronto para
passar pela segurança. Não traga armas para o tribunal.
Você terá de passar por um detector de metais. Pode ser
que peçam a você para esvaziar os bolsos e tirar seu cinto
e/ou sapatos.
• Não traga comida ou bebidas para o tribunal.
• Câmeras ou outros equipamentos de gravação não são
permitidos no tribunal sem permissão prévia.
• Quiosques de informação geral estão localizados no
primeiro piso de cada tribunal. É aí que você pode obter
informação para ajudá-lo a localizar sua sala no tribunal.
Há também informação disponível no escritório da
administração (Clerk’s Office) de cada tribunal.
• Desligue todos os pagers e telefones celulares assim que
entrar na sua sala do tribunal.
• Sente-se e espere em silêncio na sala do tribunal até que
seu caso seja chamado. Não converse, masque chiclete,
leia um livro ou jornal. Assista e observe.
• Por favor tenha em mente que algumas audiências das
Varas de Família são confidenciais e fechadas para juízo.
Pode ser que peçam para você se retirar da sala do
tribunal.
• Dirija-se ao juiz com “Vossa Excelência” (“Your Honor”) ou
“Juiz” e fique de pé quando estiver falando com o juiz. Não
se aproxime do juiz.

i Complexo Judiciário de McGrath: Estacionamento
grátis.

• Seu caso pode não ser ouvido e terminar em um dia. Pode
ser preciso que seja continuado ou remarcado. Você pode
ter de voltar à corte em várias ocasiões antes que seu caso
seja concluído.

i Complexo Judiciário de Murray: Estacionamento
na rua com parquímetros.

• Esteja preparado para pagar taxas de processos legais se
você está entrando com um pedido ou uma reclamação.

• Se você tem um impedimento físico e precisa de
informação em relação ao acesso à sala do tribunal,
por favor telefone à corte onde seu caso será ouvido
antes da data de comparecimento ao tribunal. Os
números de telefone da corte estão localizados no
verso desta brochura.
• Se você precisa de um intérprete de língua de sinais
ou de equipamentos de assistência de áudio, por
favor, telefone ao escritório de administração da corte
(Clerk’s Office) antes da data marcada da audiência
para fazer estes arranjos.
• Se você não pode usar o elevador, peça à Polícia de
Segurança para direcioná-lo às escadas.
• Pode obter mais informações sobre os tribunais
estatais no site Judicial na web em www.courts.ri.gov.
No Centro de Autoajuda no meio da página da
web, pode encontrar a secção “Como fazer?” Aqui
encontrará orientações sobre como se representar
a si próprio, o que podem fazer os funcionários
do tribunal para o(a) ajudar, e o que não podem
fazer. Existe também uma secção sobre perguntas
frequentes assim como vários links que o(a) podem
ajudar a obter assistência jurídica. Existem recursos
para fazer com que uma ação seja expurgada do seu
cadastro, formulários do tribunal e como procurar
uma decisão do tribunal, lei estatal ou pesquisar a
legislação.

