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Horário da Audiência

Horário da Audiência

Ordem Judicial
Após ter avaliado as afirmações das declarações fáticas confirmadas que acompanham este pedido o juiz desde já decide 
que há indícios suficientes para crer que: 

Local do Fórum

PEDIDO/ORDEM DE GUARDA PROVISÓRIA/
ORDEM JUDICIAL DE COMPARECIMENTO A JUÍZO 

PT  
Art. e

tal criança ou adolescente está sofrendo de enfermidade física, ou  
tal criança ou adolescente está sofrendo de lesão corporal séria, ou 
tal criança ou adolescente está em situação de perigo em seu ambiente;

E         Como resultado dessa situação, a segurança da criança ou adolescente está em perigo e a sua retirada desse ambiente seria 
necessária para garantir sua segurança. A permanência da criança ou adolescente nesta moradia seria nociva ao seu bem-estar.  

Pela Presente Ordena-se:
O cuidado e a guarda provisória da criança ou adolescente deverá ser conferida a:
aguardando uma audiência estabelecida abaixo na confirmação desta ordem;

O(s) réu(s) comparece(m) a juízo como estabelecido abaixo para que seja determinado se uma ordem conferindo a guarda 
provisória da criança ou adolescente deverá ser emitida a uma pessoa com parentesco sanguíneo ou por casamento ou a qualquer 
outra pessoa ou uma agência apropriada enquanto aguarda-se a resolução da petição.

Além disso, ordena-se que o(s) genitor(es)/responsável(veis) acima identificado(s) seja(m) e através deste é/são citados a comparecer em juízo 
na(s) Data(s) de Audiência determinada(s) abaixo, no endereço acima citado mediante a citação, efetuada por oficial competente, em mãos 
próprias, domiciliar ou, caso seja ordenado, mediante citação por edital ou citação postal e apresentá-la ao juízo até a data indicada.

Assinatura (Juiz) 

Data da Audiência - Audiência  
Preliminar sobre a Guarda Provisória

Data da Audiência - Petição

Pedido

A promotoria envidou todos os esforços razoáveis para evitar ou eliminar a retirada da criança ou adolescente do seu ambiente, ou

A criança ou adolescente foi encaminhada aos cuidados e guarda do Comissário do Conselho Tutelar em conformidade com o artigo 
17a-101g (retenção por 96 horas) na (data) às (horas)

U

E ademais decide-se que:

Não foi possível envidar todos os esforços razoáveis para evitar ou eliminar a retirada da criança ou adolescente do seu ambiente, ou
Não foram envidados todos os esforços para evitar a retirada da criança.

O pedido é indeferido. 
U

Endereço do Fórum Número do processo

Nome da Criança/Adolescente Endereço da Criança/Adolescente Data de Nascimento

Com base nas alegações deste pedido e das declarações fáticas confirmadas, o requerente solicita uma Ordem inaudita altera parte  de 
Guarda Provisória/Ordem Judicial De Comparecimento a Juízo nos termos do artigo 46b-129(b) dos estatutos gerais.
Nome do Requerente                                                                            Endereço do Requerente Parentesco com a Criança

a

.M.
a

.M.
Endereço do Fórum (Número, rua, e município) Número de Telefone

Publicação para: Entrega Oficial de correspondência para: Citação a ser efetuada até (Data) Data da Citação

Nome do Juiz Data de Assinatura

Nome, endereço, e tipo se aplicável genitor biológico, genitor, responsável legal, suposto genitor Tribo indígena/Reserva 

Tribo indígena/Reserva Nome, endereço, e tipo se aplicável genitor biológico, genitor, responsável legal, suposto genitor

Tribo indígena/Reserva Nome, endereço, e tipo se aplicável genitor biológico, genitor, responsável legal, suposto genitor

Tribo indígena/Reserva Nome, endereço, e tipo se aplicável genitor biológico, genitor, responsável legal, suposto genitor

Se o(s) genitor(es) for(em) menor(es) de idade, nome(s) e endereço(s) dos avós ou responsável(is) legal(is):

Data de nascimento

Data de nascimento

Data de nascimento

Data de nascimento

Assinatura Requerente Assinatura Juiz, Escrevente, Tabelião, Com. do Juízo de Primeira 
Instância

Assinado e jurado em minha presença em (Data)

Este formulário está 
disponível em outros 

idiomas.

ESTADO DE CONNECTICUT
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
www.jud.ct.gov
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Data da citaçãoNome do(s) citando(s)Condado

Custas
Cópia

Abono

Citação

Transporte

Estado de Connecticut

Estado de Connecticut

Data da citaçãoNome do(s) citando(s)Condado

Custas
Cópia

Abono

Citação

Transporte

Certifico (Assinatura e título do oficial competente)

Certifico (Assinatura e título do oficial competente)

Transporte

Citação

Abono

Cópia
Custas

Condado Nome do(s) citando(s) Data da citação

Estado de Connecticut

Certifico (Assinatura e título do oficial competente)

Certifico que, na referida data e local, efetuei a citação oficial do(s) réu(s) acima identificados(s) entregando-
lhe(s) a petição inicial anteriormente referida, ordem e citação, da seguinte maneira (assinalar uma opção):

em mãos (citação pessoal); u
no paradeiro conhecido (em caso de citação domiciliar) em

A presente e anteriormente referida são cópias fidedignas e autenticadas da petição inicial, da ordem, 
e da citação.

Citação Postal

CERTIDÃO DE CITAÇÃO Número do processo

Estado de Connecticut

Data da citaçãoNome do(s) citando(s)Condado

Custas
Cópia

Abono

Citação

Transporte

Certifico (Assinatura e título do oficial competente)

Certifico que, na referida data e local, efetuei a citação oficial da presente petição inicial, ordem e citação ao enviar 
pelo Serviço Postal dos Estados Unidos, uma cópia fidedigna e autenticada, com postagem pré-paga, endereçada 
a  por (assinalar uma opção)

carta registrada com aviso de recebimento de mão própria; ou 
carta simples; ou 
carta registrada, com aviso de recebimento.

A presente e anteriormente referida são a petição original, ordem judicial, e citação com as devidas
diligências por mim abonadas.

Certifico que, na referida data e local, efetuei a citação oficial do(s) réu(s) acima identificados(s) entregando-
lhe(s) a petição inicial anteriormente referida, ordem e citação, da seguinte maneira (assinalar uma opção):

em mãos (citação pessoal); u
no paradeiro conhecido (em caso de citação domiciliar) em

A presente e anteriormente referida são cópias fidedignas e autenticadas da petição inicial, da ordem, 
e da citação.

Certifico que, na referida data e local, efetuei a citação oficial do(s) réu(s) acima identificados(s) entregando-
lhe(s) a petição inicial anteriormente referida, ordem e citação, da seguinte maneira (assinalar uma opção):

em mãos (citação pessoal); u
no paradeiro conhecido (em caso de citação domiciliar) em

A presente e anteriormente referida são cópias fidedignas e autenticadas da petição inicial, da ordem, 
e da citação.
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