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C.G.S. §§ 52-143, 52-144; P.B. §§ 7-19, 24-22
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Para obter informações sobre adaptações de acordo com a ADA entre em contato
com um funcionário da Secretaria do fórum ou visite: www.jud.ct.gov/ADA.

SOMENTE PARA USO DO FÓRUM

Instruções:
1. Não utilizar esta intimação caso a testemunha esteja sendo intimada pelo estado ou pelas seguintes pessoas, atuando em seu
ofício: Procurador-Geral, Subprocurador-Geral, Defensor Público ou Subdefensor Público.
2. O intimado e os itens que ele deverá levar ao juízo devem ser iguais ao nome e item(ns) constantes do Requerimento de
Intimação, formulário JD-CL-136 (caso se aplique).
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Nome do Processo (Nome completo do Autor v. Nome completo do Réu)

Comarca

Vara de
Habitações

A: (Nome e Endereço)

Número da Área
Geográfica

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

Data e horário que você deve comparecer em juízo

Apresentar-se
à(ao):
Secretaria

Horário

Sala de audiências número
Requerente da intimação

. m.

A qualquer oficial competente ou pessoa idônea para efetuar a entrega e a devolução:

Através dos poderes conferidos pelo Estado de Connecticut, pela presente ordena-se seu comparecimento em juízo
no Endereço do Fórum e Data e Horário acima mencionados ou em data posterior (até 60 dias após a Data acima
mencionada) na qual a causa será julgada. Você deverá testemunhar sobre o que sabe sobre a causa.
Ademais, você deverá trazer e produzir:

Descumprimento de intimação poderá
ocasionar sanções impostas pelo juiz.
Assinatura (Escrivão, Comissário do Juízo de Primeira Instância)

Número de telefone

Nome do requerente da intimação
Nome em letra de forma

(com o código de área)

Data

Em

Notificação ao Intimado

Se você não comparecer em juízo na data e horário mencionados ou na data e horários do eventual adiamento, mediante
ordem judicial, do seu comparecimento, o juiz poderá emitir um mandado de prisão em seu desfavor. Ademais, se você
tiver recebido honorários de testemunha e não comparecer em juízo para depor sem justificativa razoável, você será
multado em até U$ 25,00 e obrigado a indenizar a parte prejudicada. O requerente da intimação é responsável pelos
honorários de testemunha.

N

Dúvidas sobre esta intimação devem ser dirigidas ao requerente da intimação.

Certidão de Intimação

Efetuei a intimação com antecedência mínima de dezoito horas do horário designado para o
intimado. Li a intimação ao intimado e deixei uma cópia autenticada da mesma em mãos/no
último paradeiro conhecido do intimado da seguinte forma:

Custas

Cópia

Abono

Certifico (Assinatura do oficial competente ou pessoa idônea)

DISTRIBUIÇÃO:

Original - Devolver ao escrivão após a intimação

Citação

Transporte

Data

Total

Cargo (Caso se aplique)

Cópia 1 - Testemunha

Cópia 2 - Expediente do tribunal

