
 

  

O Poder Judiciário 

compromete-se a 

disponibilizar os melhores 

recursos possíveis, 

especialmente durante a 

crise do COVID-19. 

Acessar o site  
www.jud.ct.gov/portugue

s.htm é uma das 

melhores maneiras de 

obter informações sobre 

os seguintes assuntos: 

Dúvidas sobre o COVID-

19 

Multas de Trânsito 

Protocolos e Pagamentos 

Informações Gerais 

Procedimento Forense 

Serviços de Suspensão 

Condicional, Fianças, 

Relações Familiares e 

Internação de Crianças e 

Adolescentes 

Perguntas Frequentes 

Consulta de Processos 

Serviços de Execução de 

Pensão Alimentícia 

Serviços de Apoio às 

Vítimas 

 

 

 

Para obter mais 

informações, acesse o site 

do Poder Judiciário: 

www.jud.ct.gov/portugue

s.htm 

 

Acesso de 
Casa aos 
Recursos 
do Poder 
Judiciário  

Para ajudá-lo a ficar em casa em 

segurança, o Poder Judiciário está 

disponibilizando informações úteis 

online. 

 



 

 

Dúvidas sobre o COVID-19 

Para receber as últimas notícias sobre  

o funcionamento do Poder Judiciário e 

sua resposta à crise do COVID-19, 

acesse: 

https://www.jud.ct.gov/HomePDFs/mini

mizing_peoplePO.pdf. 

 

Multas de Trânsito 

Para obter informações sobre como 

contestar uma multa de trânsito, 

acesse: 

https://jud.ct.gov/faq/traffic.html.  

 

Protocolos e Pagamentos 

Se for cadastrado no Sistema E-

Services [Serviços Eletrônicos] poderá 

protocolar documentos eletrônicamente 

para a maioria dos processos civís e de 

família no site: 

https://www.jud.ct.gov/external/super/

E-Services/efile/. 

 

Informações Gerais 

Os bibliotecários forenses estão 

disponíveis para responder a dúvidas 

em geral por e-mail: 

lawlibrarians@jud.ct.gov. Diversas 

informações também estão disponíveis 

no site: 

https://jud.ct.gov/lawlib/index.asp. 

Para obter mais informações, 

acesse o site do Poder Judiciário: 

www.jud.ct.gov/portugues.htm 

Informações sobre Procedimento Forense 

Funcionários do Centro de Serviços Forenses 

estão disponíveis para responder a dúvidas 

sobre formulários e procedimentos forenses 

por e-mail: Court.ServiceCenter@jud.ct.gov.  

Para acessar os formulários,visite: 

https://www.jud.ct.gov/webforms/. Obtenha 

informações adicionais nos sites: 

https://ctlawhelp.org/  

e https://www.jud.ct.gov/selfhelp.htm. 

 

 

Dúvidas sobre Serviços de Suspensão 

Condicional, Fianças, Relações Familiares 

e Internação de Crianças e Adolescentes 

Caso você precise de informações sobre 

qualquer uma destas áreas, acesse o site da 

Divisão de Apoio e Serviços Forenses:   

https://www.jud.ct.gov/CSSD/default.htm. 

 

 

Perguntas Frequentes 

A página de Perguntas Frequentes 

tem informações sobre uma variedade 

de assuntos no site: 

https://www.jud.ct.gov/faq/. 

 

Consulta de Processos 

Para consultar informações sobre um 

processo da vara civil, vara de família, 

vara de habitações ou do Juizado 

Especial Cível acesse o site:  

http://civilinquiry.jud.ct.gov/. 

Para consultar informações sobre um 

processo penal: 

https://jud.ct.gov/crim.htm. 

 

Serviços de Execução de Pensão 

Alimentícia 

Para obter informações sobre Serviços 

de Execução de Pensão Alimentícia, 

acesse: 

https://jud.ct.gov/childsupport/faq_ 

eng.htm. 

 

Serviços de Apoio às Vítimas 

Para obter informações sobre os 

Serviços de Apoio às Vítimas, acesse: 

https://www.jud.ct.gov/crimevictim/, 

https://www.jud.ct.gov/Publications/V

S011PE.pdf.  
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