Considerar o seguinte antes de tentar defender-se em
causa própria no tribunal
Tente obter um advogado
O sistema judiciário pode ser confuso e é uma boa
ideia ter um advogado se for possível. Se não puder
pagar por um advogado, entre em contato com o
programa de serviços jurídicos do seu condado para
verificar se está qualificado a receber serviços
jurídicos gratuitos. O número de telefone pode ser
encontrado na internet ou nas páginas amarelas
locais sob o nome “Legal Aid” (Assistência
Jurídica) ou “Legal Services” (Serviços Jurídicos).
Se você não se qualifica aos serviços jurídicos
gratuitos e necessita ajuda para obter um advogado,
entre em contato com a ordem de advogados do seu
condado (county bar association). Este número de
telefone também se encontra nas páginas amarelas
locais. A maioria das ordens de advogados tem um
Serviço de Referência de Advogados (Lawyer
Referral Service). O Serviço de Referência de
Advogados do condado pode fornecer nomes de
advogados na sua região dispostos a lidar com seu
tipo específico de causa, e às vezes cobram
honorários reduzidos.
Há também diversas entidades de advogados
especializados em assuntos de direitos de minorias
em todo o estado de Nova Jersey, assim como
entidades de advogados que lidam com causas
especializadas. Solicite aos funcionários do tribunal
do seu condado uma lista dos serviços de referência
de advogados que inclua estas entidades.
O que você deve esperar se quiser se
defender em causa própria
Embora tenha o direito de se representar no
tribunal, você não deve esperar nenhum tratamento,
ajuda ou atenção especial por parte do tribunal.
Você deverá cumprir os Regulamentos do Tribunal,
mesmo que não esteja familiarizado com eles.
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A seguir temos uma lista de algumas coisas que os
funcionários do tribunal podem e não podem fazer
por você. Leia-a atentamente antes de solicitar
ajuda aos funcionários do tribunal.
•

Nós podemos explicar e responder a perguntas
sobre como o tribunal funciona.

•

Nós podemos informar quais são os requisitos
para que seu caso seja considerado pelo tribunal.

•

Nós podemos dar algumas informações com
base nos autos do seu processo.

•

Nós podemos fornecer os formulários judiciais
que estão disponíveis.

•

Nós podemos fornecer orientação no
preenchimento dos formulários.

•

Nós podemos em geral responder sobre os
prazos do tribunal.

•

Nós não podemos prestar assessoria jurídica.
Somente seu advogado pode prestar assessoria
jurídica.

•

Nós não podemos dizer se você deve ou não
entrar com uma ação no tribunal.

•

Nós não podemos dar opinião sobre o que vai
acontecer se você entrar com uma ação no
tribunal.

•

Nós não podemos recomendar um advogado,
mas podemos fornecer o número de telefone de
um serviço local de referência de advogados.

•

Nós não podemos falar com o juiz em seu nome
para saber o que vai acontecer no seu processo.

•

Nós não podemos permitir que você fale com o
juiz fora do tribunal.

•

Nós não podemos alterar uma ordem judicial
emitida por um juiz.

