PEDIDO DE DISPENSA DO PRAZO DE ESPERA DISPOSTO
EM LEI POR FALTA DE COMPARECIMENTO DO RÉU E
DECLARAÇÃO JURAMENTADA DIVÓRCIO OU
SEPARAÇÃO JUDICIAL

ESTADO DE CONNECTICUT

JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

www.jud.ct.gov

JD-FM-272PT Rev. 12-19
C.G.S. § 46b-67

COMUNICADO SOBRE A ADA

SOMENTE PARA USO DO FÓRUM

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.

FTA90

*FTA90*

Instruções:
1. Se o outro cônjuge não comparecer a juízo, você poderá apresentar esta petição ao escrivão pelo menos trinta dias após a

data de início de contagem dos prazos processuais em seu divórcio (dissolução do casamento ou união civil), ou separação judicial.

Comarca
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2. Você também deverá preencher e protocolar uma Declaração Financeira Juramentada, formulário JD-FM-6 (VERSÃO COMPLETA OU SIMPLIFICADA) e
uma Declaração Acerca do Serviço Militar, formulário JD FM-178 para proceder em juízo.
Em (Município)

Número do processo

Nome do autor da ação (Sobrenome, primeiro nome, inicial do meio) Endereço (Número, rua, cidade, CEP)
Nome do réu (Sobrenome, primeiro nome, inicial do meio)

Endereço (Se conhecido) (Número, rua, cidade, CEP)

1. Eu, o autor da petição acima descrita solicito ao juiz que dispense os prazos estabelecidos no artigo 46b-67(a) dos Estatutos
Gerais de Connecticut para que antes de sua expiração, lavre-se um decreto neste(a): (Assinalar uma opção)
Divórcio (Dissolução de Casamento)
Dissolução de União Civil
Separação Judicial
2.

Eu também solicito ao juiz que restaure o meu nome de nascimento ou antigo nome de:

3.

Caso qualquer uma das respostas aos campos 3-9 da declaração juramentada abaixo seja "Sim", solicito uma
audiência no dia
.
Caso todas as respostas aos campos 3-9 da declaração juramentada abaixo sejam "Não", solicito ao juiz que decrete
a ordem sem proceder a uma audiência

Declaração Juramentada
Eu,
sob juramento o seguinte:

(list return date from summons/complaint)
(nome), sou o autor da petição acima descrita e em suporte a esta atesto

1. Já passaram 30 dias ou mais desde o início da contagem dos prazos processuais
(listar a data
contida na citação/petição inicial) no meu divórcio (dissolução do casamento ou união civil), ou separação judicial.
2. A citação ao réu foi realizada nos termos do artigo 46b-45 dos Estatutos Gerais de Connecticut da seguinte forma:
(Assinalar uma opção)
Pessoalmente (em mãos) OU
No local de residência do réu e as três afirmações a seguir são verdadeiras:

N

A. O endereço de realização da citação é o local habitual de residência do réu.
B. Na data da realização da citação, eu não tinha conhecimento de que o réu residia permanente ou provisoriamente em
outro endereço.
C. A data mais recente em que eu pessoalmente tive conhecimento de que o réu residia no endereço onde a citação foi
realizada foi
(preencher a data).
3. Houve filho(s):
A. nascido(s) ou adotado(s) por mim e/ou pelo réu, separada ou juntamente, durante
nosso casamento ou união civil..................................................................................
B. nascidos do fruto do nosso relacionamento antes do casamento ou união civil..............

Sim

Não

Sim

Não

4. Eu estou grávida no momento.........................................................................................

Sim

Não

5. A ré está grávida no momento ........................................................................................

Sim

Não

6. Há uma medida protetiva de urgência em vigor em desfavor do réu, da qual sou beneficiária...

Sim

Não

7. Estou entrando com ação de alimentos para filhos menores ou cônjuge............................

Sim

Não

8. O réu e eu somos proprietários de bens em comum ........................................................

Sim

Não

9. O réu e eu possuímos dívida conjunta.............................................................................

Sim

Não
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Declaro, salvo melhor crença e juízo, serem verdadeiras as informações acima prestadas.
Nome em letra de forma da pessoa que assina

Assinatura

Data da assinatura

Estado de Connecticut, Condado de

ss.

Neste _____ dia de______________, 20____, compareceu pessoalmente diante de mim, ______________________________ , a
autoridade abaixo-assinada_________________________________, reconhecida por mim (ou satisfatoriamente comprovada) como
sendo a pessoa a qual assinou este documento. Ademais, reconheceu ter executado tal documento para os fins nele contidos, e
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declarou sob juramento ou afirmou que a informação neste pedido é completa e verídica.
O referido é verdade e dou fé.

Data de Vencimento da Comissão:

Assinatura do Escrivão, Comissário do Juízo de Primeira Instância ou Tabelião

Ordem Judicial

O juízo apreciou este pedido e decretou as seguintes ordens:

O pedido é deferido. Os prazos estabelecidos na seção 46b-67(a) dos Estatutos Gerais de Connecticut serão
dispensados e haverá prosseguimento sem a realizaçao de uma audiência.
Uma audiência de apreciação deste pedido será agendada para (data)

às (horário)

O pedido é indeferido.

Assinatura (Juiz, Escrevente)

Data da assinatura

N

Por Ordem Judicial de
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