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A quem interessar possa: 

 

 Antes que a CPCS possa designar um advogado para o seu caso, você deve ser declarado 

"indigente" pelo tribunal.  Em outras palavras, um juiz deve primeiro determinar que você não tem 

recursos para pagar um advogado.   A fim de pedir ao tribunal que o declare indigente, você deve 

preencher e apresentar os seguintes documentos no tribunal onde você recebeu a condenação: 

 

1. Carta de apresentação para o escrivão, Seção Criminal 

2. Requerimento para declaração de indigência, com declaração juramentada de indigência.    

Se você já estiver preso, deve também anexar uma cópia impressa de sua conta na 

cantina. (Seu requerimento será negado se você estiver preso e não anexar uma cópia 

impressa de sua conta na cantina). 

 

 Não devolva estes formulários para mim.   

 

 Você, ou alguém que o represente, pode entregar pessoalmente estes documentos ao escritório 

do escrivão criminal, ou pode enviá-los ao tribunal. 

 

 Uma vez que o tribunal decida sobre seu requerimento, ele normalmente notifica à CPCS.  

Logo, designaremos um advogado para o seu caso e o notificaremos sobre a designação.  Se o 

tribunal lhe enviar cópias do requerimento, você deverá enviá-las pelo correio para o meu 

conhecimento.   

 

 Se o tribunal negar o seu requerimento, você tem direito a uma audiência de instrução para 

reconsiderar as conclusões do juiz e a designação de um advogado para essa audiência.  Queira entrar 

em contato comigo se você precisar de mais informações sobre como solicitar essa audiência.     

 

 Se você não receber uma notificação do Tribunal ou da CPCS dentro de 45 dias após o envio 

dos requerimentos ao Tribunal, queira entrar em contato comigo, a fim de que eu examine o assunto.     
 

 

Atenciosamente,   

 

 

Kathleen O’Connell 

Staff Counsel 

Criminal Appeals Unit 

Private Counsel Division 
 

KO: mt 


