
Além da procuração já protocolada.
OBSERVAÇÃO: Caso outro defensor dativo já tenha atuado em representação da(s) parte(s) acima citada(s), sua substituição 
mediante procuração deverá ser aprovada pela Autoridade Judicial

PROCURAÇÃO
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  

art.
arts.

A Juízo de Primeira Instância da Vara da Infância e Juventude

Instruções
1. Preencher digitalmente ou a caneta em letra de forma, de modo legível.
2. Protocolar uma procuração para cada criança.
3. Se este formulário for protocolado eletronicamente em conformidade com o Artigo 51-193c dos Estatutos Gerais de 

Connecticut terá a mesma validade que um documento físico que tenha sido assinado ou verificado pelo interessado.

Favor Registrar a Atuação de

Na causa acima citada como o advogado: 
(Assinalar a opção apropriada)

Tipo de causa (Assinalar as opções apropriadas)

Caso outro advogado ou outra parte atuando em causa própria já tenha atuado em representação da(s) parte(s) acima citada(s), indicar se 
esta procuração for:

já protocolada ou

Certificação
Certifico que uma cópia do documento acima foi enviada pelo correio ou entregue em 
conformidade com os Artigos 3-4(c) e 3-5 do Manual de Normas Processuais de Connecticut.

Aviso a Partes Atuando em Causa Própria 
A parte que atua em causa própria é a pessoa que se representa a si mesma. Se você mudar de 
endereço deverá informar a Secretaria do Fórum.

Somente Para Uso do Fórum

Nome

Ref. a: Nome da criança/adolescente Número do processo

Endereço do fórum Número, rua, município e código postal

Nome do funcionário, escritório de advocacia, associação profissional, advogado ou parte atuando em causa própria
Consultar o "Aviso a Partes atuando em causa própria" no final da página

Número de inscrição do advogado ou do 
escritório de advocacia na Ordem dos 
Advogados de Connecticut

Endereço postal Número, rua, Caixa Postal) Telefone

Município/Cidade Estado Código Postal Número de fax

da criança
do genitor (nome):
do genitor (nome):
da criança e dos genitores
de outros (nome e interesse na causa, condição jurídica ou relacionamento)

Negligência / Descuido / Maus-tratos 
Destituição do Poder Familiar 
Transferência da Vara de Sucessões 
Emancipação

Ato Infracional 
Recurso Administrativo 
Apelação de Sentença da Vara de Sucessões 
Outros (Especificar)

Nomeação como curador especial para 

Em substituição à procuração do advogado ou escritório de advocacia

Assinatura (Advogado autônomo ou parte atuando em causa própria)  Preencher em letra de forma ou digitar nome da pessoa que assinou à esquerda Data da assinatura

Assinatura (advogado autônomo ou parte atuando em causa própria) Data em que a(s) cópia(s) foram enviada(s) 
por correio / entregue(s)

    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 da ADA relacionada na página da 
web www.jud.ct.gov/ADA.

Nome e endereço de cada uma das partes e advogado a quem uma cópia foi enviada pelo correio ou entregue*

*Se necessário, anexar folhas adicionais com o nome e endereço de cada parte para onde a cópia foi enviada 
pelo correio ou entregue.

ESTADO DE CONNECTICUT
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
www.jud.ct.gov

Este formulário está 
disponível em outros 

idiomas.
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