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(Nome, endereço e CEP da vítima)

(Dobrar)
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Instruções à Divisão de Apoio e Serviços
Forenses (CSSD - na sigla em Inglês)
1. Enviar o original à vítima através de carta
registrada com aviso de recebimento
2. Enviar uma via à Secretaria do Fórum
3. Reter uma via para os registros da CSSD

À: Vítima acima mencionada
De (nome do réu)

Endereço do réu (número, rua e cidade)

Fórum da Comarca ou Fórum da Área Geográfica

Endereço do fórum

Crime(s) ou infração(ões) de trânsito imputado(s) ao réu
Data da audiência

Funcionário da CSSD

Hora

Número de telefone

___. M.

O réu acima identificado requereu o Programa Alternativo
Supervisionado em conformidade com o artigo 54-56/ dos
Estatutos Gerais de Connecticut.
O réu está sendo acusado do(s) crime(s) ou
Infração(ões) de trânsito acima mencionado(s).

Se o Juiz conceder este programa ao réu, este será
encaminhado à Divisão de Apoio e Serviços Forenses
(CSSD), a qual em cooperação com o Departamento de
Saúde Mental e Serviços de Combate ao Vício o admitirá em
um programa no qual lhe serão oferecidos serviços,
tratamento e supervisão comunitária adequados. Se o réu
concluir este programa de forma satisfatória, as acusações
que lhe são imputadas serão extintas pelo juiz.

Como “vítima” do(s) crimes ou infração(ões) de
trânsito descrito(s) acima, você tem o direito de se
manifestar a respeito da concessão deste programa
ao réu.
Se você se opuser ao programa, poderá vir ao fórum
na data e hora acima indicadas para a audiência e
expor ao juiz as razões pelas quais este programa
não deveria ser concedido.
Antes da audiência você poderá entrar em contato
com o funcionário do CSSD através do número de
telefone acima indicado, para saber se a data ou a
hora da audiência sofreu alteração.

N

Assinado (Funcionário da CSSD)

COMUNICADO SOBRE A ADA

Data da assinatura

Somente Para Uso do Fórum

Data do protocolo do processo

O Poder Judiciário do Estado de Connecticut cumpre com a Lei para
Americanos com Deficiências (ADA - na sigla em inglês). Se você
precisar de adaptações razoáveis de acordo com a ADA, entre em
contato com a Secretaria do fórum no endereço acima indicado.

Número do processo no Juízo de
Primeira Instância

