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A.   

Número do processoNome do processo

Endereço do fórumComarca

DECLARAÇÃO JURAMENTADA EM APOIO AO 
PROFERIMENTO DE SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO  
DO CASAMENTO OU SEPARAÇÃO JUDICIAL 
JD-FM-281PT   Rev. 6-21 
C.G.S. Arts. 46b-51, 46b-56c, 46b-66(a)

ESTADO DE CONNECTICUT 
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

www.jud.ct.gov

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

Observação: 
Cada parte deverá preencher e protocolar sua própria declaração juramentada.  Se houver divergência dos fatos 
constantes das duas declarações juramentadas é possível que o juízo tenha que agendar uma audiência, com a 
presença de ambas as partes, para dar continuidade ao processo.

1. Esta declaração juramentada é baseada no meu conhecimento particular e entendo as obrigações do juramento.

2. Sou maior de 18 anos de idade e capaz de depor acerca dos assuntos constantes desta declaração juramentada.

3. Sou o  Autor  Réu do processo acima mencionado e a outra parte é meu cônjuge.

Eu, (nome) , declaro, sob juramento, que:

Abaixo encontram-se os nomes e datas de nascimento dos filhos menores de idade (menores de 18 anos) provenientes do casamento,
incluindo filhos nascidos anterior ao casamento (caso não haja filhos menores de idade, escreva “NONE” [NENHUM]):

9.

8. Este casamento está rompido irremediavelmente.  Não há expectativa de reconciliação.

7. Assinalar as opções apropriadas:

6. Meu nome de solteiro, caso fosse diferente do meu nome atual, era:

5. Casei com meu cônjuge em (data) em (local)

B.   em Connecticut de forma contínua por um período de pelo menos 12 meses 

C.   

D. O casamento se rompeu após a mudança de Meu Cônjuge para Connecticut.

anteriores à finalização do divórcio; ou

Nome Data de nascimento Nome Data de nascimento

10. Abaixo encontram-se os nomes e datas de nascimento dos filhos provenientes do casamento maiores de 18 anos e 
menores de 23 anos de idade, incluindo filhos nascidos anterior ao casamento (caso não haja filhos que se enquadrem 
nesta categoria, escreva “NONE” [NENHUM]):

Nome Data de nascimento Nome Data de nascimento

11. Com exceção dos filhos, caso existentes, indicados nos Parágrafos 9 e 10, nenhum filho menor de 23 anos de idade
nasceu ou foi adotado pelas partes desde a data do casamento, e nenhuma das partes está grávida.

*AFFDIV*

SOMENTE PARA USO DO FÓRUM 

AFFDIV

Não há nenhuma medida protetiva de urgência ou medida protetiva criminal, entre mim e a outra parte nesta ação,
em vigor ou pendente em qualquer juízo, que tenham sido emitidas em conformidade com os artigos 46b-15 e
46b-38c dos Estatutos Gerais de Connecticut.

4.

Eu residi       Meu Cônjuge residiu

a minha mudança

em Connecticut de forma contínua por um período de pelo menos 12 meses 
anteriores ao ajuizamento deste processo; ou

Eu residi       Meu Cônjuge residiu

em Connecticut no momento do casamento, mudei-me/mudou-se para outro 
estado e depois voltei/voltou a Connecticut com a intenção de residir aqui de forma permanente; ou

Eu vivia       Meu Cônjuge vivia
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13. Meu cônjuge e eu firmamos um termo de Acordo datado de           , o qual protocolamos em juízo e do qual consta nosso acordo
completo em todos os assuntos relacionados à nossa dissolução do casamento ou separação judicial. São os seguintes assuntos,
na medida que se aplicam à nossa situação:  a partilha de nossos bens e qualquer tipo de patrimônio, pensão alimentícia de ex-
cônjuge e, se for o caso, guarda e regulamentação de visitas e pensão alimentícia de quaisquer filhos menores de idade.

14. Eu li o Acordo completo atenciosamente e o entendo na íntegra.  O assinei voluntariamente, sem coação de 
terceiros. Não há outros acordos entre meu cônjuge e eu sobre a nossa dissolução do casamento ou separação 
judicial. Analisei a declaração financeira juramentada mais recente protocolada em juízo pelo meu cônjuge. Todas 
as minhas dúvidas sobre o Acordo foram esclarecidas.

15. Levando em consideração todos os fatos e circunstâncias do processo, acredito que o Acordo seja justo e imparcial.
Acredito que o Acordo seja do interesse superior de nossos filhos menores de idade, caso existentes.

Caso o Acordo disponha que não receberei pensão alimentícia como ex-cônjuge, entendo e concordo que assim renuncio, de forma
permanente, ao meu direito à pensão e nunca mais poderei voltar a qualquer juízo para requerer a pensão em relação a este divórcio.

16.

17. Caso tenhamos filho(s) menor(es) de idade e o Acordo disponha um valor de pensão alimentícia incompatível com
as Diretrizes da Pensão Alimentícia, acredito que a aplicação das Diretrizes da Pensão Alimentícia seria
inapropriada ou parcial pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

18. Caso tenhamos filho(s) menor(es) de 23 anos e o Acordo disponha que contribuiremos às despesas educacionais
além do ensino médio (Ordens Judiciais para o Ensino Superior), acredito que caso não tivesse havido o rompimento
da família, meu cônjuge e eu provavelmente  teríamos provido apoio financeiro aos nossos filhos para esse
propósito educacional. Caso o Acordo não contenha Ordens Judiciais para o Ensino Superior ou disponha que o
juízomantenha  a competência para emitir tal ordem futuramente, entendo que ambos renunciamos
permanentemente aodireito de pedir tal ordem.

Caso o Acordo disponha que algum litígio seja resolvido mediante arbitragem em vez de procedimentos judiciais
futuros (por exemplo, a partilha de bens pessoais), aceitei tal disposição de forma voluntária e acredito que seja justo
e imparcial, vistas as circunstâncias.

19.

sem a necessidade do meu comparecimento ou o do meu cônjuge numa audiência judicial para esse propósito.  
Também solicito que o juiz aprove o Acordo e homologue-o na sentença.

21. Solicito que o juiz profira: (Assinalar uma opção)
Sentença de dissolução do casamento OU 
Sentença de separação judicial

Assinatura  (Tabelião, Comissário do Juízo de Primeira Instância, 
Escrevente, Outro Oficial Competente em conformidade com o Artigo 
1-24 dos Estatutos Gerais de Connecticut)

Nome e função em letra de forma da pessoa que assinou à esquerda Data da assinatura

Data da assinaturaAssinatura (Declarante)

Declaro, salvo melhor crença e juízo e sob a penalidade de falso testemunho, que as declarações acima e em qualquer 
documento em anexo são verdadeiras, completas e corretas. Eu compreendo que a deliberada prestação de declarações 
falsas me tornará sujeito a sanções que podem resultar no ajuizamento de ações penais contra mim.

12. O Estado de Connecticut, e nenhum dos seus municípios ou cidades, provêm qualquer assistência financeira (tal como assistência
em espécie ou plano de saúde HUSKY) a mim, meu cônjuge ou nosso(s) filho(s) menor(es) de idade, com a seguinte exceção:

22. Solicito a alteração do meu nome para meu (assinalar uma opção)   nome anterior: 

23. Caso eu tenha sido representado por um advogado ou escritório de advocacia durante este processo, estou
satisfeito com a atuação deles nesta causa.

20. Caso a outra parte deste processo e eu tenhamos filho(s) menor(es) de idade e o Acordo disponha o pagamento de
pensão alimentícia, preenchi e protocolei uma declaração financeira juramentada. Tenho os meios financeiros para
cumprir quaisquer ordens de sustento monetário contidas neste acordo e tais ordens atendem tanto as minhas
necessidades financeiras quanto as de quaisquer filhos.
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