REQUERIMENTO DE GUARDA EMERGENCIAL
INAUDITA ALTERA PARTE
JD-FM-222PT Rev. 9-14
C.G.S. Art. 46b-56f(c); P.A. 14-207, Art. 9

COMUNICADO SOBRE A ADA

O Poder Judiciário do Estado de Connecticut cumpre com
a Lei para Americanos com Deficiências (ADA na sigla
em inglês). Se
necessitar de adaptações razoáveis
em cumprimento com a ADA, entre em contato com
um funcionário da secretaria do fórum ou uma pessoa de
contato relacionada na página da web www.jud.ct.gov/ADA.

ESTADO DE CONNECTICUT

JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
www.jud.ct.gov

Instruções

1. Preencher este formulário, juntamente com a declaração juramentada na página 2. 4. Levar uma cópia deste formulário e o original à secretaria
2. Anexar o formulário JD-FM-164: Declaração Juramentada Relativa aos Menores.
do fórum.
3. Caso não haja ainda uma ação ou pedido posterior à sentença para modificação
5. Após processar o requerimento, o escrivão lhe entregará a
de guarda, você deverá ajuizá-lo junto com este requerimento (ex. ação
de divórcio, separação legal, anulação de casamento, guarda ou pedido
posterior à sentença para modificação de guarda).

Comarca

Somente Para Uso do Fórum

EXPCUS

documentação adequada para efetuar a citação do réu.
6. Após a citação devolver os originais ao juízo.
Data de início dos prazos processuais
(Caso se aplique)

Em (Município)

*EXPCUS*

Número do processo
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Nome da ação (Autor v Réu)

1. Eu, (Nome e endereço)

sou o autor desta ação de guarda emergencial inaudita altera parte, e sou

Mãe

Pai

,

Tutor

do(s) seguinte(s) menores para o(s) qual(ais) estou pedindo esta ordem (anexar folhas adicionais se necessário):
Nome do Menor (Primeiro nome, Inicial do meio, Sobrenome)

Data de nascimento (Mês, dia, ano)

2. O Réu (Nome e endereço)
é

Mãe

Pai

Tutor

do(s) menor(es) acima citado(s).

3. Estou ajuizando ou já sou parte de uma ação pendente de:
divórcio (Dissolução de matrimônio).

separação legal.

anulação.

guarda do(s) menor(es) acima mencionado(s).

modificação de guarda posterior à sentença.

Acredito que o(s) menor(es) acima citado(s) se encontra(m) em situação de perigo físico ou psicológico atual e iminente,
tal como descrito na declaração juramentada em anexo.

Solicito ao juiz as seguintes ordens inaudita altera parte:
Atribuir a guarda provisória a(o):

.

A seguinte regulamentação de visitas:

.

Suspender o direito a visitas.

Proibir o réu de retirar o(s) menor(es) do Estado de Connecticut.

Proibir o réu de interferir com o Autor no exercício da guarda do(s) menor(es).
Proibir o réu de interferir com o programa de ensino do(s) menor(es).

N

Outras (especificar):

Assinatura (Advogado ou parte atuando em causa própria)

Nome em letra de forma da pessoa que assina o requerimento

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

Data da assinatura
Número de telefone

(
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)

-

Número do processo

Nome da Ação (Autor v Réu)

Declaração Juramentada
Eu, (Nome)
, sou o autor desta ação e, sob juramento, declaro (detalhe as
ocorrências e quando aconteceram. Explique também porque você acredita que o(s) menor(es) se encontra(m) em
situação de perigo físico ou psicológico atual e iminente):
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1. Uma ordem emergencial inaudita altera parte é necessária porque (anexar folhas adicionais, se necessário):

2. Uma ordem emergencial inaudita altera parte é do interesse superior do(s) menor(es) citados neste requerimento pois
ele(s) se encontra(m) em situação de perigo físico ou psicológico atual e iminente.
3. (Assinalar uma opção) Eu
já participei
nunca participei
seja como parte, testemunha ou em outra
capacidade numa ação judicial do Estado de Connecticut relativa à guarda ou aos menores citados neste
requerimento. Caso tenha participado, indicar quaisquer juízos, números de processo e datas de ordens:

4. (Assinalar uma opção)

N

Eu envidei, ou outra pessoa envidou, os seguintes esforços para informar o réu deste requerimento (caso tenha
sido outra pessoa, identifique-a):

Não envidou-se esforços para informar o réu deste requerimento. Porém, o juízo deverá apreciar este requerimento
inaudita altera parte pelos seguintes motivos:

Declaro, salvo melhor crença e juízo, serem
verdadeiras as declarações acima prestadas.

Nome em letra de forma da pessoa que assina o requerimento

Assinatura (Declarante)

Assinado e jurado em minha presença (Escrevente, Comissário do Juízo de Primeira Instância, Tabelião)
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Data da assinatura

Número do processo

Nome da Ação (Autor v Réu)

Ordem Judicial
O juiz analisou este requerimento e determinou que o(s) menor(es) encontram-se em situação de perigo
físico ou psicológico atual e iminente, e no interesse superior do(s) menor(es) profere a seguinte Ordem
inaudita altera parte:
Atribuir a guarda provisória a(o)
A seguinte regulamentação de visitas:
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Suspender o direito a visitas.
Proibir o réu de retirar do Estado de Connecticut o(s) menor(es) citado(s) no requerimento.

Proibir o réu de interferir com o Autor no exercício da guarda do(s) menor(es) citados no requerimento.
Proibir o réu de interferir com o programa de ensino do(s) menore(s) citado(s) no requerimento.
Outras:

Indefere-se este requerimento de ordens inaudita altera parte.

Data da ordem

Por Ordem Judicial de (Juiz)

Ordem de Comparecimento em Juízo e Citação (A ser preenchido pelo escrivão)

N

Ordena-se realizar uma audiência no local e horário abaixo indicados. Caso o requerimento tenha sido deferido inaudita
altera parte, ordena-se realizar tal audiência dentro de 14 dias. Ordena-se ainda que o Autor efetue a citação do Réu
mediante a entrega, por qualquer oficial competente, de uma cópia integral e autenticada do Requerimento, da
Declaração Juramentada, de qualquer ordem inaudita altera parte caso tenha sido emitida, e o horário e local da
audiência. A citação deverá ser efetuada pelo menos 5 dias antes da data de audiência e o comprovante de citação
deverá ser apresentado a este juízo.
A audiência
será realizada T
no
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LGHQWLILFDGDSHORPHQRV 5 dias antes da data de audiência, devendo o comprovante de citação ser apresentado a este juízo.
Citando

Endereço

Por Ordem Judicial de (Juiz)

Escrevente
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Data da assinatura
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