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ORDEM DE DEMONSTRAÇÃO E 
NOTIFICAÇÃO AO RÉU 
JD-FM-162PT   Rev. 9-21 
C.G.S. §§ 46b-59, 46b-61 
P.B. §§ 25-3, 25-4

Instruções ao Autor/Requerente (a pessoa ajuizando a ação):
1. Preencher a parte superior deste formulário com as informações do processo e os nomes e endereços do Autor/Requerente e do Réu.
2. Anexar este formulário ao Requerimento de Guarda/Regulamentação de Visitas – Genitor (JD-FM-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 junto com a devida taxa e uma Procuração, formulário JD-CL-12, que conste um endereço de

e-mail válido e atual.
Comarca Em (Município)

Endereço do fórum (Número, rua e município)

Número do processo

Nome do Autor ou Requerente 
(Sobrenome, primeiro nome, inicial do meio)

Endereço (número, rua, município, código postal)

Nome do réu 
(Sobrenome, primeiro nome, inicial do meio)

Endereço (Número, rua, município, código postal)

ESTADO DE CONNECTICUT 
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

www.jud.ct.gov

E-mail do Autor ou Requerente

Ordem de Demonstração e Notificação ao Réu  (Leia com cuidado!)
O Requerimento ou Petição Inicial em anexo requer a guarda ou visitas com filho(s). 
Para apreciar o Requerimento ou Petição, o juiz ordenou sua participação em uma Sessão de Mediação na data, horário e local 
citados abaixo. Durante a Sessão de Mediação, você discutirá o processo com os Serviços de Mediação Familiar e explicará por 
que o juiz não deveria conceder as medidas solicitadas pelo Autor ou Requerente. Caso você tenha advogado, e este tiver 
protocolado uma Procuração antes da data da Sessão de Mediação, seu advogado também deverá participar. O juiz realizará uma 
audiência para apreciar qualquer acordo com o Autor ou Requerente negociado com a ajuda dos Serviços de Mediação Familiar. Na 
falta de acordo, o juiz emitirá ordens apropriadas, tal como agendamento de procedimentos judiciais.

Data da Sessão de Mediação    Horário da Sessão de Mediação

Para informações sobre adaptações em conformidade 
com a ADA, entre em contato com um funcionário da 
Secretaria do fórum ou visite: www.jud.ct.gov/ADA.

Assinatura (Escrevente) Data da assinatura

Ordem de Citação, a ser efetuada pelo Requerente/Autor
Também ordena-se o Requerente/Autor a informar o Réu do Requerimento/Petição Inicial e da data e horário da 
Sessão de Mediação ao entregar, mediante qualquer oficial competente, cópias integrais e autenticadas do 
Requerimento/Petição Inicial e seu(s) anexo(s), do Aviso de Medidas Cautelares e desta Ordem de Demonstração com 
antecedência mínima de 12 dias antes do dia da Sessão de Mediação. A certidão de citação deverá ser apresentada a 
este juízo até 6 dias antes da data da Sessão de Mediação.

Este formulário está 
disponível em outros 

idiomas.

Endereço do fórum (Número, rua e município)

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

Certidão de Citação
Deixei cópias integrais e autenticadas do Requerimento ou da Petição Inicial, do Aviso de Medidas Cautelares e da Ordem de Demonstração.

pessoalmente com o réu

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

Assinatura (Oficial de Justiça Estadual, autoridade competente) Título profissional do signatário

Data da citaçãoCondado

Custas
Cópia

Abono

Citação

Transporte

Total

A QUALQUER OFICIAL COMPETENTE:
Através dos poderes conferidos pelo Estado de Connecticut,  pela presente, ordena-se que entregue uma cópia integral e 
autenticada da Ordem de Demonstração, o Requerimento ou Petição Inicial e o Aviso de Medidas Cautelares ao réu com antecedência 
mínima de 12 dias da data de audiência acima indicada e que devolva a certidão de citação com antecedência mínima de 6 dias da data 
da Sessão de Mediação.
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