ORDEM DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA E
NOTIFICAÇÃO AO RÉU

TRIBUNAL DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA DE CONNECTICUT
www.jud.ct.gov

JD-FM-162PT Rev. 5-15
P.B. §§ 25-3, 25-4
Instruções ao Requerente/Autor (a pessoa ajuizando esta ação)
1. Preencher a parte superior deste formulário com as informações do fórum e o nome e endereço do
Requerente/Autor e do Réu.
2. Anexar este formulário ao Requerimento de Guarda/Regulamentação de Visitas – Genitor (JDFM-161) ou ao Pedido de Regulamentação de Visitas – Avós e Terceiros (JD-FM-221) preenchido.
3. Apresentar ambos os formulários preenchidos na Secretaria do Fórum para agendar uma audiência.
Comarca

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.
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Endereço do fórum (Número, rua e município)
Nome do Requerente ou Autor (Sobrenome, primeiro nome, inicial do meio) Endereço (Número, rua, cidade, código postal)
Nome do Réu (Sobrenome, primeiro nome, inicial do meio)

Aviso ao Réu

Endereço (Número, rua, cidade, código postal)

- Se você é o Réu e recebeu esta citação, leia o aviso abaixo com cuidado.

1. O Requerimento ou a Petição Inicial em anexo expõe as medidas solicitadas ao juiz pelo requerente ou autor.
2. O juiz ordenou o seu comparecimento à audiência em que o Requerimento ou a Petição Inicial será apreciada na data
e local abaixo. Se você não comparecer à audiência em que este Requerimento ou esta Petição Inicial será apreciada,
o juiz poderá expedir um mandado de prisão civil em seu desfavor e/ou decretar ordens provisórias ou definitivas, as
quais poderão incluir uma sentença em seu desfavor, deferindo as medidas solicitadas no Requerimento ou na Petição
Inicial.
3. Se você quiser receber notificações sobre sua ação, você ou seu advogado deverá protocolar um formulário
denominado “Appearance” junto ao escrivão do fórum no endereço acima indicado.
4. Você poderá obter o formulário "Appearance" (JD-CL-12) no endereço do Fórum acima indicado ou no site do Poder
Judiciário: www.jud.ct.gov.
5. Se tiver dúvidas sobre o Requerimento ou a Petição Inicial, a Audiência ou o Aviso de Medidas Cautelares (JDFM-158), deverá consultar um advogado. O Escrivão não está autorizado a dar orientação jurídica.

Ordem Judicial

O Requerimento ou a Petição Inicial em anexo pede a guarda do(s) menor(es) ou a regulamentação de visitas. Após análise
do juiz, com base no Requerimento ou na Petição Inicial, ordena-se o seu comparecimento numa audiência judicial para
explicar os motivos pelos quais os pedidos do requerente ou autor não deverão ser deferidos. Se você não comparecer à
audiência judicial, um mandado de prisão civil (capias) poderá ser expedido em seu desfavor e o juiz poderá decretar ordens
sobre a guarda ou regulamentação de visitas, que você terá de cumprir.
Data da audiência

Número da sala

Endereço do fórum (Número, rua, município)

Horário da audiência

.m.

Pelo Juiz

Assinatura (Escrevente)

Data da assinatura

,J.

A TODO OFICIAL COMPETENTE:

Através dos poderes conferidos pelo Estado de Connecticut, pela presente ordena-se que entregue uma cópia integral e
autenticada das ordens judiciais acima indicadas, do Requerimento ou da Petição Inicial e do Aviso de Medidas Cautelares ao
réu com antecedência mínima de doze dias da data da audiência acima indicada e que devolva a certidão em juízo com
antecedência mínima de seis dias da data de audiência.

Certidão de Citação

N

Deixei uma cópia integral e autenticada do Requerimento ou da Petição Inicial, do
Aviso de Medidas Cautelares e da Ordem de Comparecimento em Audiência

Custas

pessoalmente com o réu

Cópia

na residência atual do réu localizada em (Número, rua, município):

Averbação

O Requerimento ou Petição Inicial original e o Aviso de Medidas Cautelares estão em anexo.

Citação

Assinatura (Oficial de Justiça Estadual, oficial competente)

Título Profissional do signatário

Deslocamento

Condado

Data da citação

Total

