Este formulário está
disponível em outros
idiomas.

NOTIFICAÇÃO DE REQUERIMENTO
DO PROGRAMA ALTERNATIVO CONTRA
A CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA

ESTADO DE CONNECTICUT

JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
www.jud.ct.gov
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Instruções ao réu

1. Enviar o original desta notificação à vítima através de Carta Registrada com aviso de recebimento.
2. Enviar uma via à Secretaria do Fórum.
3. Guardar uma via para seus registros.
4. Quando receber o cartão verde de aviso de recebimento, protocolar uma via na Secretaria do Fórum e manter uma via para seus registros.
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(Nome, endereço e código postal da vítima)

ÀVítima acima identificada
De (Nome do réu)

Endereço do réu(Número, rua, e município)

Fórum da comarca ou fórum da área geográfica

Endereço do fórum

Infração(ões) de trânsito ou infração(ões) relativas à navegação de embarcações imputada(s) ao réu
Data e horário da audiência

Promotor de Justiça (Nome e número de telefone)

.m.

Eu, o réu acima identificado, protocolei um requerimento no processo penal a que respondo para participar de um Programa Alternativo
Contra a Condução Sob Influência em conformidade com as Leis de Ordem Pública, Ses. Esp., Junho de 2021, No. 21-1 art. 167. Estou
respondendo pela(s) infração(ões) de trânsito ou infração(ões) relativas à navegação de embarcações acima indicada(s).
Caso o juiz defira meu requerimento e permita que eu participe deste Programa Alternativo, serei encaminhado a Divisão de Apoio e
Serviços Forenses (CSSD na sigla em inglês).Sob a direção da CSSD, eu participarei de um dos dois componentes: educação de
combate ao álcool ou tratamento do uso de substâncias.Se eu completar satisfatoriamente o componente do programa que me for
designado, não irei a julgamento, e o processo ao qual respondo será extinto.
Como vítima do(s) crime(s) descrito(s) acima você tem direito a esta notificação e a expressar ao juiz se acha que eu devo me beneficiar
do Programa Alternativo Contra a Condução Sob Influência em vez de ir a julgamento.
Caso não concorde com meu requerimento e achar que eu não deva me beneficiar do Programa, você poderá comparecer a audiência
de apreciação do requerimento para expressar ao juiz a razão pela qual o requerimento deveria ser indeferido.A audiência de
apreciação do requerimento será no fórum e na data acima citados.
Você poderá entrar em contato com a Promotoria de Justiça, pelo telefone acima indicado, antes da data da audiência, para saber se
houve alguma mudança na data ou horário da audiência.
Data da Assinatura(Mês, dia, ano)

Assinatura(Réu)

Para Uso do Fórum

N

Data do Requerimento

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 webwww.jud.ct.gov/ADA.

Número do Processo do Juízo de Primeira Instância

Notificação de Requerimento do Programa Alternativo Contra a Condução Sob Influência

