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SOMENTE PARA USO 
DO FÓRUM

Autor Réu

Se uma procuração de outro advogado ou parte atuando em causa própria tiver sido protocolada para esta(s) parte(s), assinale uma opção abaixo: 

        Esta procuração substitui a procuração de:

Nome e endereço de cada uma das partes e advogado a quem foi ou será enviada cópia por correio postal ou eletrônico*

Registrar a atuação de

no processo acima citado para: (Assinale uma das partes a seguir. Refira-se às descrições/anotações na página 2 deste formulário.) 

PROCURAÇÃO
PT  

arts. 3-1 ao 3-12, 10-13, 25-6A, 25a-2, 25a-3

Este formulário contém instruções e avisos importantes na página 2 (verso).
Leia a página 2 antes de completar este formulário.

Eu concordo que os documentos referentes a esta causa poderão ser entregues de maneira digital. Manual de Normas Processuais de Connecticut art.

Data de comparecimento em juízo
(Somente para processos Penais/Infrações de trânsito)

Nome do processo (Nome completo do primeiro Autor v. Nome completo do primeiro Réu) Observação: Em processos Penais/Infrações de trânsito, o Autor é o Estado de Connecticut

Nome (Seu nome ou nome do funcionário, escritório de advocacia, associação profissional ou advogado autônomo)

Endereço postal Número de telefone
(Começando com o código de área)

Número do processo

Data de início da contagem dos prazos 
processuais (Para processos das varas civil/de 
Família)

Endereço do fórum (Número, rua, município e código postal)

Número da Ordem dos Advogados
(se for advogado/ escritório de 
advocacia)

Município/Cidade Estado Código Postal Número de fax E-mail

Assinatura (Advogado autônomo ou parte atuando em causa própria)  Preencher em letra de forma ou digitar nome da pessoa que assinou à esquerda Data da assinatura

O Autor
Todos os Autores 
Somente o(s) seguinte(s) Autor(es):

O Réu 
Todos os Réus  
Somente o(s) seguinte(s) Réu(s):

Outras (Especificar):

Esta é uma ação da Vara de Família tal como divórcio, guarda, ou pensão alimentícia para filhos Esta procuração é para: (Assinale uma opção ou ambas) 

causa da Vara de família do Juízo de Primeira Instância      causa envolvendo o Título IV-D do Programa Federal de Execução de Alimentos

Nome e Número de Inscrição na Ordem dos Advogados a ser substituído (Caso se aplique) 

        Esta procuração é além da procuração já protocolada.

Sim ã

ESTADO DE CONNECTICUT
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

www.jud.ct.gov

Assinatura (Assinatura da parte)  Preencher em letra de forma ou digitar o nome da pessoa 
que assina

Data da assinatura
*Se necessário, anexar folhas adicionais com nomes e endereços para onde a cópia foi entregue ou enviada pelo correio.

Estou preenchendo esta procuração para comunicar ao juiz, todos os advogados e partes atuando 
em causa própria em juízo, da mudança do meu endereço. Segue abaixo o meu novo endereço.

Endereço de Caixa Postal

Certificação
Certifico que uma cópia deste documento foi ou será imediatamente enviada pelo correio ou entregue por meio digital ou 
por outro meio no dia (data)                                              a todos os advogados e partes atuando em causa própria em 
juízo. Certifico também que a entrega deste documento por meio eletrônico foi autorizada por escrito pelos citados 
advogados e partes atuando em causa própria e que estes receberam ou receberão o documento em formato digital 
imediatamente.

Advogado Dativo Esta é uma causa Penal/Infração de Trânsito e estou protocolando uma procuração como      Defensor Público u        
Esta procuração somente será utilizada na audiência de fiança.                                                                     Defensor Público Especialmente Contratado  

Esta procuração serve somente ao propósito de uma audiência inicial alternativa ao modo presencial.

Este formulário está 
disponível em outros 

idiomas.

Área 
Geográfica

Vara de 
Locação

Comarca 
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Instruções
Não utilizar este formulário para causas da Vara da Infância.

Preencher à caneta com tinta escura de forma legível ou digitar.
Preencher a página 1, incluindo o campo da Certificação na parte inferior da página.  
Fazer uma cópia da via do formulário preenchido e guardar para seus registros. 
Protocolar o formulário preenchido junto ao escrivão do fórum.  
Para Processos Penais e de Trânsito: Enviar ou entregar uma cópia da procuração ao promotor. 

    Para todas as outras causas: Enviar ou entregar uma cópia a todos os advogados e partes atuando em causa própria em juízo. 
Aviso às partes de processos na Vara Cível, inclusive Vara de Locação e Juízado Especial Cível  
Se uma das partes estiver em revelia por não comparecimento e protocolar uma procuração anterior ao julgamento antecipado de 
mérito, a revelia será automaticamente anulada pelo escrivão.
Aviso às partes atuando em causa própria  
As pessoas que representam seus próprios interesses em juízo são chamadas de partes atuando em causa própria.
Partes Atuando em Causa Própria: Que parte devo assinalar na página 1?  
Você é um autor da ação se

Tiver protocolado esta ação contra alguém.
Tiver iniciado este processo judicial.  
Seu nome aparecer antes da letra "v.” no nome do processo nos documentos forenses.

Se você for o ÚNICO autor, selecione “O Autor”.  
Se houver mais de um autor, selecione “Somente o(s)  seguinte(s) Autor(es) e escreva seu nome na linha em branco.
Você é um réu se

Esta for uma causa criminal ou de trânsito
Você estiver respondendo à uma ação.  
Seu nome aparecer depois da letra "v.” no nome do processo nos documentos forenses.  
Seu locador tiver iniciado este processo de despejo.  
Você tiver recebido documentos oficiais no início deste processo.

Se você for o ÚNICO réu selecione “O Réu”.  
Se houver mais de um réu selecione somente o(s)  seguinte(s) Réu(s) e escreva seu nome na linha em branco.
Selecione Outro

Se você e seu/sua esposo(a) protocolaram um divórcio consensual, selecione “Outro” e especifique na linha em branco se for o Requerente A ou Requerente B. 
Se tiver pedido ao juiz para que você intervenha no processo e for relacionado como interventor, selecione “Outro” e descreva seu papel.  
Se tiver sido relacionado como parte na causa por qualquer outro motivo, selecione “Outro” e descreva seu papel na linha em branco.

Partes Atuando em Causa Própria na Vara de Família: Protocolando “além do advogado” (representação dupla) 
Se você for parte atuando em causa própria e estiver protocolando uma procuração além da procuração já protocolada pelo seu 
advogado, esteja ciente que:

Em conformidade com o art. 4-2 do Manual de Normas Processuais, qualquer documento protocolado em seu nome deverá ser assinado pelo seu advogado.  
Se o documento protocolado em seu nome não contiver a assinatura do advogado, o juiz poderá suspender(adiar) a causa até 
que o advogado aprove o documento.  
Se você informar o juiz de que não há advogado atuando em sua causa, esta poderá ser adiada até que você protocole uma nova 
procuração “em substituição” a de seu(s) advogado(s).
Se seu advogado não aprovar seu pedido ou o pedido não for extinto ou retirado:

Você será responsável pela ação.  
Um advogado de qualquer uma das outras partes da ação poderá contactá-lo a respeito do objeto daquele pedido.  
Será de decisão do juiz de como proceder se vários pedidos forem agendados para uma audiência ao mesmo tempo, dos quais 
um ou mais tenham sido aprovados pelo seu advogado e um ou mais não tenham sido aprovados.  

Será de decisão do juiz aceitar documentos  que não contenham a assinatura de seu advogado.
Partes Atuando em Causa Própria: Mudança de endereço
Se você for parte atuando em causa própria, deverá notificar qualquer mudança de endereço ocorrida após o protocolo de sua procuração. Você 
deverá notificar a todos os advogados e partes atuando em causa própria em juízo, de sua mudança de endereço através de uma nova 
procuração. Assinale a opção na parte superior da página 1 deste formulário  e preencha o restante da página 1 usando seu novo endereço.

Aviso aos advogados/escritórios de advocacia
Com exceção à observação abaixo, se você for um advogado não será isento de efetuar o protocolo eletrônico, e se este for um 
processo digital não utilize este formulário. Protocole a procuração pelo sistema E-Filing.
Notificações do juízo serão enviadas ao endereço associados ao seu número de inscrição na ordem dos advogados. Este 
formulário não poderá ser utilizado para notificações a outro endereço.
Se você tiver sido admitido como um advogado visitante ou estiver representando terceiros que não fazem parte da ação,

    deverá protocolar este formulário na secretaria.

COMUNICADO SOBRE A ADA
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.
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