
COMUNICADO SOBRE A ADA
O Poder Judiciário do Estado de Connecticut cumpre com a 
Lei para Americanos com Deficiência (ADA- 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.

Assinatura (Réu)Li e entendi todo o conteúdo 
deste requerimento

Ao assinar este formul§rio, declaro que entendo todas as informa»es acima e solicito que me seja concedido o Programa 
alternativo para Motoristas e Usu§rios de Ćlcool Menores de 21 anos conforme o estabelecido no artigo 54-56p dos Estatutos 
Gerais do Estado de Connecticut.

Data da Assinatura Assinatura (Genitor ou Tutor  caso seja menor de 
18 anos)

ESTADO DE CONNECTICUT 
DIVISÃO DE APOIO E SERVIÇOS 

FORENSES DO PODER JUDICIÁRIO 
www.jud.ct.gov

REQUERIMENTO DO PROGRAMA 
ALTERNATIVO PARA MOTORISTAS 
E  USUÁRIOS DE ÁLCOOL MENORES 
DE 21 ANOS
JD-CR-173PT   Rev. 10-17 
C.G.S. § 54-56p; 
P.A. 17-48 § 17, P.A. 17-79 § 15, P.A. 17-99 § 39 

Instruções à Pessoa Preenchendo este Requerimento
1. Preencher e assinar o Requerimento.
2. Entregar o original à Secretaria do fórum e reter uma cópia para seus registros.
3. Enviar uma via para o advogado da acusação (o promotor responsável pela sua causa).

Número do processo

N¼mero de telefone do r®u

Endereço do fórum

Nome do r®u Endereo do r®u (n¼mero, rua, complemento, cidade e c·digo postal)

Número da 
Área Geográfica 
ou Comarca

AO: Juízo de Primeira Instância do Estado de Connecticut

Pseud¹nimo/Sobrenome de solteiro do r®u

Crime(s) imputado(s)

N¼mero da carteira de habilita«o Estado 
emissor

Estou sendo acusado de cometer o(s) crime(s) acima indicado(s), e solicito que me seja concedido o Programa para 
Motoristas e Usu§rios de Ćlcool Menores de 21 Anos. Afirmo que: 

1. Eu era menor de vinte e um (21) anos de idade na data da comiss«o do(s) crime(s) acima indicado(s).
2. Estou sendo acusado de cometer infra«o(»es) de tr©nsito e/ou viola«o(»es) do(s) artigo(s) 30-88a ou 30-89(a) ou (b) 
dos Estatutos Gerais do Estado de Connecticut.

3. N«o possu²a carteira de habilita«o classe C ou permiss«o de aprendiz para obten«o de carteira classe C e n«o estava 
dirigindo um ve²culo comercial quando da infra«o, caso esteja sendo acusado de cometer uma infra«o de tr©nsito.

4. N«o estou sendo acusado de cometer uma infra«o de tr©nsito que provocou les«o grave ou morte.

5. N«o estou sendo acusado de violar os artigos 14-227a, 14-227g ou 14-296aa dos Estatutos Gerais do Estado de 
Connecticut.

6. Se eu estiver sendo acusado de cometer uma infra«o de tr©nsito classificada como um crime grave, h§ fundamento 
para que eu seja aceito neste programa.

7. N«o utilizei este programa anteriormente.

8. Participarei de uma (1) palestra (reuni«o) dentro de nove meses do in²cio deste programa para ouvir depoimentos 
de v²timas afetadas pelo uso de bebida alco·lica por menores de idade, embriaguez ao volante, dire«o sem aten«o 
ou outras infra»es de tr©nsito.

Eu autorizo ¨ Divis«o de Apoio e Servios Forenses (CSSD) a obter informa»es sobre minha poss²vel participa«o 
anterior neste programa para que informe ao juiz sobre a minha elegilidade.

Assinado (Juiz, Juiz Auxiliar ou Escrevente)

O requerimento é indeferido.

A apreciação do requerimento é prorrogada para a data abaixo indicada e o réu é encaminhado à CSSD para que seja 
determinada a sua elegibilidade para o programa.

Data da AssinaturaProcesso prorrogado para  (Data e horário)

Primeira Ordem Judicial
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