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Juramento do Réu

Eu concordo que a Divisão de Apoio e Serviços Forenses obtenha informações sobre meus antecedentes criminais e meu histórico de 
trânsito ou de participação em programas nesta ou em qualquer outra jurisdição, a fim de determinar se poderei participar do Programa 
Alternativo de Prevenção à Violência Escolar.

Eu era estudante de uma escola de ensino médio pública ou particular na data acima citada. Estou sendo acusado do(s) crime(s) acima 
citado(s) o(s) quais/qual envolve(m) o uso ou ameaça de uso de violência física nas dependências de uma escola de ensino fundamental 
ou médio, pública ou particular ou em atividade patrocinada pela escola, tal como definido no artigo 10-233a(h) dos Estatudos Gerais de 
Connecticut. Estou requerendo o Programa Alternativo de Prevenção à Violência Escolar. Se este requerimento for deferido, eu concordo:

Ao assinar este formulário, venho requerer a admissão ao Programa Alternativo de Prevenção à Violência Escolar nos termos do artigo  
54-56j dos Estatutos Gerais de Connecticut.

PROGRAMA ALTERNATIVO DE PREVENÇÃO À 
VIOLÊNCIA ESCOLAR REQUERIMENTO, ORDEM 
JUDICIAL, DECISÃO 
JD-CR-126PT   Rev. 10-19 
C.G.S. § 54-56j

Ao: Juízo de Primeira Instância do Estado de Connecticut

O réu declarou sob risco de pena de falso testemunho perante a mim, pessoa devidamente designada pelo escrivão e 
autorizada a tomar juramentos, que nunca recorreu ao Programa Alternativo de Prevenção à Violência Escolar e que não foi 
condenado a um crime envolvendo o uso, tentativa de uso ou ameaça de uso de força física nas dependências de escola de 
ensino fundamental ou médio, pública ou particular ou em atividade patrocinada pela escola, tal como definido na alínea (h) 
do artigo10-233a dos Estatutos Gerais de Connecticut. Declarou ainda, que não foi condenado em qualquer outro estado em 
nenhuma outra ocasião por um crime cujos elementos típicos sejam substancialmente semelhantes ao crime indicado, e que 
salvo melhor crença e juízo não possui quaisquer armas de fogo, armas perigosas, substâncias controladas nem outra 
propriedade ou materiais cuja posse seja proibida por lei ou seja uma infração à lei.

Instruções ao requerente do programa
1. Entregar o original ao escrivão do fórum.
2. Enviar uma via ao promotor de justiça da causa.

1. Em conceder ao estado mais tempo para me processar por essa acusação. (Eu concordo com a suspensão do prazo de
prescrição e renuncio o direito a um julgamento célere pelo(s) crime(s) acima mencionados.)

2. Em participar e concluir um programa de prevenção à violência escolar o qual consiste de sessões de terapia de grupo sobre gestão
da raiva e resolução pacífica de conflitos.

Juramento dos Genitores ou Responsável Legal
Os genitores ou responsável legal do réu declararam sob pena de falso testemunho diante de mim, pessoa devidamente 
designada pelo escrivão e autorizada a tomar juramentos, que salvo melhor crença e juízo  não possuem quaisquer armas de 
fogo, armas perigosas, substâncias controladas ou outra propriedade ou materiais cuja posse seja proibida por lei ou seja 
uma infração à lei.

Eu li e compreendo todo o conteúdo deste requerimento.

Nome e endereço da escola ou descrição e localização da atividade patrocinada pela escola

Assinatura (Réu) Com o consentimento de (Genitor ou Responsável Legal) Data da assinaturaData da assinatura

Assinado por (Pessoa devidamente autorizada) Nome em letra de forma Data da assinatura

Assinado por (Pessoa devidamente autorizada) Data da assinaturaNome em letra de forma

Número do caso no CMIS

Número do processo

Número de telefone

Endereço do fórum

Nome do réu Endereço (Número, rua, complemento, município e código postal)

Pseudônimo/Sobrenome de solteira

Crime(s) imputado(s) (relacionar os crimes envolvendo o uso ou ameaça de uso da violência física) Data da comissão do crime

Número da Área Geográfica/Comarca

Nas dependências da escola de ensino fundamental ou médio.
Em atividade patrocinada pela escola, tal como definido no artigo 10-233a (h) dos Estatutos Gerais Connecticut.

Local em que o(s) crime(s) foi/
foram cometidos:

ESTADO DE CONNECTICUT 
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

www.jud.ct.gov

Para obter informações sobre adaptações de acordo 
com a ADA entre em contato com um escrivão do 

fórum ou visite: www.jud.ct.gov/ADA.
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Participação anterior no programa:Condenação anterior por violência física durante atividades escolares: Condenação em outro estado:

O requerimento é deferido. O juiz ordena que o processo corra em segredo de justiça, encaminha o réu à CSSD 
para avaliação e verificação de sua elegibilidade. Se a Divisão de Apoio e Serviços Forenses constatar a 
elegibilidade do réu, deverá avaliá-lo e colocá-lo em um programa apropriado de prevenção à violência escolar 
durante um ano.

Segunda Ordem Judicial (Se for considerado inelegível ao programa) 
(Selecione todas as opções aplicáveis)

Avaliação e Verificação da Divisão de Apoio e Serviços Forenses

Após determinação do juiz da inelegibilidade do réu o requerimento é indeferido. Ademais, o juiz ordena que o 
processo se torne público, que se lancem nos autos uma declaração de não culpado e que esta causa passe a 
constar imediatamente da pauta de julgamentos.
Este requerimento é deferido e o réu é encaminhado à CSSD para avaliação e colocação em um programa 
adequado de prevenção à violência escolar durante um ano.

JD-CR-126PT (Verso)   Rev. 10-19

Primeira Ordem Judicial
Se o processo não correr em segredo de justiça, será recomendável ocultar o número de telefone do réu.
(Selecione todas as opções aplicáveis)

O requerimento é indeferido.

O juramento do réu, e de seus genitores ou responsável legal de acordo com o artigo54-56j (b) foram tomados: 

Causa adiada até (Data e horário) Assinado  (Juiz, Escrevente) Data da assinatura

Avaliação: Assinado  (funcionário da CSSD)

Sim NãoSim Não Sim Não

Elegível Inelegível

Causa adiada até (Data e horário) Assinado  (Juiz, Escrevente) Data da assinatura

Em juízo

Extrajudicialmente por uma pessoa designada pelo escrivão e devidamente autorizada a tomar juramentos
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