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Requerimento

Tipo de causa

REQUERIMENTO 
DE EMISSÃO DE INTIMAÇÃO 
JD-CL-136PT   Rev. 1-17 
P.B. § 7-19; C.G.S. § 52-161b

Relações 
LocatíciasComarca

SOMENTE PARA USO DO FÓRUM 

AISBPPP

Nome(s) e Endereço(s) da(s) Pessoa(s) as quais Solicito que Sejam Intimadas

Área 
Geográfica

Instruções ao Escrivão:
Se o requerente estiver atuando em causa própria em qualquer processo Civil, de Família, de Habitação ou em causa de da 
Vara de Execução de Alimentos e tiver sido condenado por crime de violência doméstica ou de qualquer dos outros 
estatutos listados na seção do Requerimento e pretender intimar a vítima de tal crime, agendar a audiência judicial e 
notificar o requerente da data, horário e local da audiência. Não agendar tais audiências para causas de natureza Penal.

Se sim, você está requerendo a intimação da vítima do seu crime?

Em

Número do processo Nome do processo

Cível Da Habitação De Família Da Vara de Execução de Alimentos

Indicar se tiver sido condenado a crime de violência doméstica (C.G.S. § 46b-38a), crime de perigo à vida ou à saúde de vulnerável 
(C.G.S. § 53-21), agressão sexual (C.G.S. §§ 53a-70, 53a-70a, 53a-70b, 53a-71, 53a-72a, 53a-72b ou 53a-73a), ou perseguição 
obsessiva (C.G.S. §§ 53a-181c, 53a-181d ou 53a-181e.) Sim Não

Sim Não

Nome da pessoa                  Endereço (Número, rua e município)
1.

Acredito que o testemunho desta pessoa seja necessário porque: (Completar esta opção)

Solicito que seja exigido que esta pessoa leve o(s) seguinte(s) item(ns) a juízo:

Nome da pessoa Endereço (Número, rua e município)
2.

Acredito que o testemunho desta pessoa seja necessário porque: (Completar esta opção)

Solicito que seja exigido que esta pessoa leve o(s) seguinte(s) item(ns) a juízo:

*AISBPPP*

Processo Penal/Infração de trânsito

Observação ao Requerente: 
Se este requerimento for indeferido no todo ou em parte, deverá apresentar uma Solicitação de 
Audiência sobre Indeferimento de Requerimento de Emissão de Intimação (formulário JD-CL-137).

Estou atuando em causa própria no processo acima citado e venho requerer que a(s) pessoa(s) listada(s) abaixo seja(m) testemunha(s) nesta 
causa. Na minha opinião o testemunho é necessário e solicito ao juiz ou ao juiz auxiliar da vara de família para execução de alimentos nesta 
causa que analise este requerimento sem que as outras partes sejam notificadas. Se esta causa não tiver sido designada a um juiz ou juiz 
auxiliar da vara de família para execução de alimentos específico, solicito que o juiz titular ou qualquer juiz auxiliar da vara de família para 
execução de alimentos designado pelo juiz titular analise este requerimento sem que as outras partes sejam notificadas. Se o juiz ou juiz auxiliar 
da vara de família para execução de alimentos decidir emitir a(s) intimação(ões), solicito-lhe que determine que o escrivão as emita.

Entendo que tenho que entregar a(s) intimação(ões) ao oficial de justiça (pessoa autorizada a efetuar a citação da(s) pessoa(s) sendo 
intimada(s)) ou outra pessoa autorizada e que devo pagar uma taxa de diligência a menos que o juiz determine a minha incapacidade 
financeira. 
Ao Requerente: (Responda às perguntas abaixo a menos que a causa para a qual você está intimando a testemunha seja de natureza 

penal na qual você é o réu.Se você for o réu em um processo penal, passe à próxima seção.)

Acredito que a pessoa testemunhará que (declare o que você acredita que a pessoa dirá em juízo):

Acredito que a pessoa testemunhará que (declare o que você acredita que a pessoa dirá em juízo):

ESTADO DE CONNECTICUT 
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

PODER JUDICIÁRIO 
www.jud.ct.gov
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Ordem Judicial

Por Ordem 
Judicial de

Assinatura  (Juiz ou Juiz Auxiliar da Vara de Família para Execução de Alimentos)

Como solicitada acima..

Como solicitada acima, com a seguinte exceção:

Somente quanto aos seguintes indivíduos:

Após a análise deste requerimento conforme o Artigo 7-19 do Manual de Normas Processuais e considerar a natureza do procedimento 
a ser realizado assim como as oportunidades futuras para inquirição de testemunhas, o requerimento é:

deferido.

indeferido.

Tendo deferido o requerimento, o escrivão é orientado a emitir a(s) intimação(ões):

Data da ordem

JD-CL-136PT   Rev. 1-17

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.

Assinatura (Requerente atuando em causa própria)

 

Tipo(s) de Procedimento(s) para o(s) qual(is) estou Solicitando a(s) Intimação(ões)   (Assinalar com "X" a opção apropriada)

Julgamento/audiência 
agendada para (Data) 

Causa na Pauta de Petições 
agendada para (Data)

Perante o Juiz/Juiz Auxiliar/Autoridade Administrativa (se conhecido)

Audiência por Juiz Auxiliar da Vara de Família para Execução de Alimentos agendada para (Data)

Outros (Especificar)

Nome em letra de forma Número de telefone 
(começando com o código de área)

Data da assinatura

Audiência de Apreciação de Pedido de Tutela Antecipada agendada para (Data)

Perante o Juiz (se conhecido)
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