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Assinatura (Parte atuando em causa própria ou advogado)  

(Assinalar uma das opções)

No dia (data) o juiz emitiu uma ordem judicial que o/a (nome) está descumprindo.

PEDIDO INICIAL/CITAÇÃO DE
PROCEDIMENTO DE DESOBEDIÊNCIA  

PT  
 

ESTADO DE 
CONNECTICUT  

JUÍZO DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA

www.jud.ct.gov

Sou o desta causa.

Declaro, salvo melhor crença e juízo, serem verdadeiras as informações acima prestadas.
Assinatura Parte atuando em causa própria ou advogado

Certidão (Preencha este campo caso o pedido seja protocolado antes da sentença (pendente lite), caso o pedido seja protocolado após a sentença deixe em branco.)  
Eu declaro que uma cópia deste documento foi ou será imediatamente enviada por correio postal, eletrônico ou entregue por um 
meio alternativo em (data)  a todos os advogados e partes atuando em causa própria em juízo, que tais receberam 
ou passarão a receber imediatamente correspondência eletrônica e que consentiram por escrito à entrega deste documento por 
meio eletrônico.
 

Antes da Sentença (pendente lite) Após a Sentença
Comarca Em (Município ) Número do processo

Nome do autor da ação

Nome do réu

Endereço  (Número, rua, município, estado, código postal)

Endereço  (Número, rua, município, estado, código postal)

Autor

a

Número de Telefone 
(começando com o código de área)

SOMENTE PARA USO DO FÓRUM

MFCONTP*
A certidão já foi preenchida.

*

*CONTCPL*
O pedido é “Após a Sentença.” 
Porém a certidão não foi 
preenchida.   Preencher e anexar a 
Página 2.*CONTCIT*

O pedido é “Antes da Sentença”. 
Porém, a certidão não foi 
preenchida. Preencher e anexar a 
Página 2.

Ordem Judicial e maneiras pelas quais a Ordem foi descumprida
(Relate a redação específica da ordem judicial que teria sido descumprida. Então, explique como a ordem está sendo descumprida. 
Você deve ser específico. Se você alegar que uma ordem judicial de obrigação de pagar está sendo descumprida, informe o valor 
total devido e se tal valor é atual no dia deste pedido ou alguma outra data. Anexe páginas adicionais se for necessário.)

Instruções ao requerente
1. Preencher a Página 1 deste formulário.
2. Reter uma via do formulário preenchido para seus registros.
3. Protocolar o formulário preenchido junto ao escrivão do fórum.

Réu           Terceiro Interessado

Endereço (Número, rua, município, estado, código postal)Nome do terceiro interessado (caso se aplique)

Para obter informações sobre adaptações de acordo 
com a ADA, entre em contato com um funcionário da 
Secretaria do fórum ou visite: www.jud.ct.gov/ADA.

Nome em letra de forma
Se necessário, anexar folhas adicionais com nomes e endereços para onde a cópia foi ou será entregue ou enviada pelo correio

Data da assinatura

Medidas Solicitadas
Solicito que o juiz constate a desobediência do(a) (nome) 

apropriadas  (Assinalar somente caso se aplique)

e emita quaisquer outras ordens determinadas  
Também solicito que o juiz ordene o Desconto em Folha de Pagamento Imediato

Sim ã

Nome em letra de forma

Endereço postal da parte atuando em causa própria ou advogado

Endereço de e-mail

Nome e endereço de cada uma das partes e advogado a quem foi ou será enviada cópia por correio postal ou eletrônico* Somente Para Uso do Fórum
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Número do processoNome do réuNome do autor da ação

Ordem de Comparecimento em Procedimento Judicial - Procedimento de Desobediência 
O Pedido Inicial/Citação de Procedimento em anexo, o qual alega que você descumpriu uma ordem judicial, foi protocolado nesta causa.

Ordena-se que você, o       Autor da ação                            Terceiro Interessado    compareça em procedimento judicial emRéu

(data)      às  (horário) pronto para demonstrar que não está descumprindo a ordem.

Este procedimento judicial será uma audiência Sessão de Mediação Organização da Causa Outros:
Juízo de Primeira Instância, Comarca de:

Endereço do Fórum  (Número, rua e município)

Número de Telefone
(começando com o código de área)

Número da sala  (se conhecido)Este procedimento judicial será presencial em

realizado por meio remoto (videoconferência) Por ordem judicial, você deve

Se você descumprir esta ordem de comparecimento, o juiz poderá:  
emitir um mandado de prisão civil (capias) em seu desfavor;  
decretar, sem a sua participação, ordens que você terá de cumprir, e/ou  
agendar procedimentos judiciais futuros.

Observação Na falta de uma uma Procuração/Termo de Autorrepresentação (JD-CL-12) no expediente desta causa, é 
possível que você não receba notificações importantes como as referentes aos procedimentos judiciais. Se 
houver alteração das suas informações para contato, você deverá protocolar uma nova Procuração/Termo de 
Autorrepresentação com a informação correta, de modo a receber notificações futuras.

*Sobre as Sessões de Mediação
Caso o procedimento judicial acima identificado seja uma Sessão de Mediação, você falará com os Serviços de Mediação 
sobre a causa na data do procedimento. Caso tenha representação de advogado, e este tiver protocolado a Procuração 
antes da data da Sessão de Mediação, ele deverá participar também. Após conversar com os Serviços de Mediação 
Familiar, um juiz apreciará qualquer acordo feito com a parte adversária ou decretar ordens de agendamento ou outras 
ordens apropriadas.

Ordem de Citação

deverá citar a parte adversária do pedido e
informá-la do procedimento judicial ao realizar a entrega de cópias fidedignas e autenticadas do pedido e esta ordem judicial 
à parte adversária mediante qualquer oficial competente até 12 dias antes da data do procedimento judicial. O comprovante 
de citação deverá ser apresentado a este juízo pelo menos 6 dias antes do procedimento judicial.

O juiz determina que o   Autor da ação    Réu     Terceiro Interessado

Citando Endereço

Por ordem judicial Juiz/Escrevente Data da assinatura

A Qualquer Oficial Competente: Pelo poderes conferidos pelo Estado de Connecticut, deverá ser efetuada a entrega de uma 
cópias fidedignas e autenticadas do Pedido Inicial de Procedimento de Desobediência/Citação de Procedimento de 
Desobediência e desta ordem judicial à pessoa abaixo identificada por qualquer meio previsto por lei pelo menos 12 dias 
antes da data do procedimento judicial, devendo o comprovante de citação ser apresentado a este juízo pelo menos 6 dias 
antes de tal procedimento.

A não ser que já tenha feito, protocolar uma procuração/termo de autorrepresentação com 
um endereço de e-mail válido e atual até 5 dias antes deste procedimento judicial;  
Comparecer a este procedimento judicial conforme as instruções enviadas pelo tribunal 
ao seu endereço de e-mail; e
Informar a secretaria do fórum antes do horário agendado para este procedimento judicial se 
não tiver como seguir as instruções.

Deve contatar a secretaria do fórum até 5 dias antes deste procedimento judicial se você 
não tiver ou não tiver como criar um endereço de e-mail ou se não tiver acesso a um 
dispositivo eletrônico que possa ser utilizado para comparecer a este procedimento remoto.
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