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Taxa judiciária de
ajuizamento da ação

2.
A.

B.

C.

Renda Mensal
Renda bruta mensal de todas as fontes 
(Dinheiro que recebe por mês do trabalho e outras fontes, 
antes do pagamento de impostos)

Renda liquida mensal do emprego 
(após pagamento de impostos) 

Renda de outras fontes sem ser do 
emprego (Por exemplo, TFA, Previdência 
Social, etc.)

Renda Total Mensal (B+C) = 
3. Despesas Mensais
A. Aluguel / Hipoteca

B.
C.

Imposto sobre Propriedade Imobiliária 
Serviços de Utilidade Pública
(Telefone, sistema de aquecimento, 
energia elétrica, água, gás etc.)

D. Alimentação

E. Vestuário
F. Prêmios de seguros (de saúde /

odontológico, de automóvel, de vida, 
habitacional)

G. Médicas/Odontológicas

H. Transporte (Ônibus, combustível, etc.)

I. Despesas de Creche e/ou babá
J. Outros

(Especificar):

 Total de Despesas Mensais = 

Relacionar fontes de
outras rendas:

+ 

=

Tipo da Dívida 

Tipo de processo:

ESTADO DE CONNECTICUT
Juízo de Primeira Instância 

www.jud.ct.gov

Juízo de 
Relações
Locatícias

Comarca 

Declaração Financeira Juramentada
1. Dependentes
Número total de dependentes (Excluindo o requerente)

Valor da Dívida Pagamento Mensal

Instruções à pessoa solicitando a isenção (requerente) 
1. Preencher o Requerimento. Para obter ajuda, consultar Instruções para

2.
3.

Isenção deTaxas Judiciárias - Vara Cível, Ações Locatícias, Juizados 
Especiais Cíveis (formulário JD-CV-120H).
Assinar o formulário sob juramento perante escrivão, tabelião ou advogado. 
Levar este formulário para o fórum onde a ação será ajuizada ou está/
esteve pendente.

4. Se o requerimento para pagamento de taxa judiciária ou da diligência
de citação for indeferido, uma audiência poderá ser solicitada no campo
de Solicitação de Audiência Relativa a Requerimento Indeferido na
página 2.

Custas da diligência de citação (Entrega oficial de documentos)

Outras taxas  (especificar):

Total do Passivo = 

5. Passivo/Dívidas (Por exemplo, saldos de cartões de crédito, empréstimos,
etc. Não incluir hipoteca ou saldo devedor de empréstimos listados em "Bens").

Valor Estimado 
(Valor atual)

Saldo Devedor do 
Empréstimo

(Montante da dívida)

Patrimônio Líquido 
(Valor Estimado menos o 

Saldo Devedor do 
Empréstimo)

Total de Bens = 

4. Bens

Isenção de Pagamento de Taxa Judiciária/Pagamento das Custas Processuais
Solicito que o Juiz determine que eu não tenha de pagar taxas judiciárias ou que ordene ao Estado que pague as custas processuais abaixo. 
(Assinalar todas as opções que se apliquem)

Taxa judiciária
de protocolo

A. Bens Imóveis

B. Veículos Automotores
C. Outros Bens

Pessoais
(Por exemplo, jóias, móveis, etc.)

D. Saldo de Contas Poupança (Total de todas as contas)

E. Saldo de Contas Correntes (Total de todas as contas)

F. Dinheiro em espécie

G. Outros Bens (Especificar):  

Nome da ação (Autor vs. Réu) Número do processo (Se aplicável)

Endereço do fórum

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

Endereço do requerente (Número, rua, município, estado, código postal) Telefone (Código de área primeiro)

Causa na Vara Cível Relações Locatícias (Ação de Locador-Locatário) 
Outras (Especificar):

Causa no Juizado Especial Cível

Bens Imóveis

Veículos Automotores

Outros Bens

 Contas Poupança

 Contas Correntes

 Dinheiro em Espécie

Outros Bens

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 
JUDICIÁRIAS/PAGAMENTO DE 
CUSTAS PROCESSUAIS -  VARA 
CÍVEL, AÇÕES LOCATÍCIAS, 
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS,  E 
JUÍZO DE SEGUNDA INSTÂNCIA  
JD-CV-120PT  Rev. 1-19 
C.G.S. §§ 52-259, 52-259b, 52-259c 
P.B. §§ 8-2, 63-6

Requerimento
Ao: Juízo de Primeira Instância

Observação: Este formulário será 
anexado aos autos os 
quais poderão estar 
disponíveis para 
consulta do público.

Interposição de Recurso (Supremo Tribunal ou Juízo de Segunda Instância )

Taxa judiciária de interposição de recurso
(Supremo Tribunal ou Juízo de Segunda Instância)

Custas processuais da transcrição
 para interposição de recurso

Motivos para a Interposição de Recurso 
(Preencher se estiver solicitando isenção de taxa judiciária de Interposição de Recurso (Supremo Tribunal  ou Juízo de Segunda Instância) e/ou pagamento das custas processuais da transcrição para o recurso.)

Os motivos da minha intenção de interpor recurso são:
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Assinatura (Requerente)

2. O requerente é indigente e incapaz de pagar as custas da diligência de citação. A taxa de oficial de justiça de até
$ __________ será paga pelo Estado.

3. O requerente é indigente e incapaz de pagar as custas processuais da transcrição para interposição de recurso, que
serão pagas pelo Estado em conformidade com a o Manual de Normas Processuais Artigo 63-6.

4. O requerente é indigente, mas capaz de pagar taxas judiciárias, custas da diligência de citação e da transcrição para
interposição de recurso, e o requerimento é indeferido.

5. O requerente não é indigente e o requerimento é indeferido.
6. Indeferido: o requerente protocolou por diversas vezes ações referentes à mesma causa ou a causas semelhantes o

que corresponde a um perfil de protocolos inconsequentes e infundados. O presente requerimento é referente a uma
causa em juízo que se enquadra no perfil passado de protocolos inconsequentes do requerente, e deferir este
requerimento constituiria um flagrante abuso dos recursos do Poder Judiciário.

7. Indeferido. Outros (Especificar): _______________________________________________________

1. O requerente é indigente e incapaz de pagar as seguintes taxas as quais são dispensadas:

- Aviso -
Declarações falsas feitas sob juramento que acredite serem falsas, feitas com a intenção de enganar um
funcionário público no exercício de suas funções oficiais podem ser puníveis por pena de multa e/ou pena
privativa de liberdade.

Eu certifico que as informações acima são verdadeiras e corretas salvo melhor crença e juízo, e que posso, se assim 
solicitado, fornecer documentos relativos a todas as rendas, bens e obrigações discriminadas acima.

Assinado e jurado em 
minha presença:

Assinatura  (Tabelião, Comissário do Juízo de Primeira Instância, Escrevente)

Por ordem de (Nome do Juiz em letra de forma) Em (Data) Assinatura (Juiz, Escrivão) Data da assinatura

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

Em (Data)

Ordem Judicial
Após ter apreciado o requerimento o juiz determinou o seguinte:

Taxa judiciária de  
ajuizamento da ação

Outra taxa judiciária (Especificar)__________________________________________________________

Número do processo (Se aplicável)Nome da ação (Autor vs. Réu)

Solicitação de Audiência Sobre Indeferimento do Requerimento (Taxas a pagar em juízo ou custas da diligência de citação)

Este campo só deverá ser preenchido se o juiz tiver assinalado os campos 4, 5, 6 ou 7 acima e tiver indeferido o requerimento.

Solicito audiência para apreciação do meu requerimento. 
Assinado (Requerente) Data da assinatura

Audiência 
Audiência ocorrerá no dia (Data)

Às (horário)

Local

Assinatura (Escrivão)

6. Se você declarar zero na Renda Mensal Total no número 2 acima ou zero nas Despesas Mensais Totais no número 3
acima, deverá explicar como você se sustenta:

Taxa judiciária
de protocolo  Taxa judiciária de interposição de recurso  (Supremo Tribunal  ou Juízo de Segunda Instância)
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Por ordem de (Nome do Juiz em letra de forma) Em (Data) Assinatura (Juiz, Escrivão) Data da assinatura

Ordem Judicial Após a Audiência
Após ter apreciado o requerimento o juiz determinou o seguinte:

Número do processo (Se aplicável)Nome da ação (Autor vs. Réu)

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 

1. O requerente é indigente e incapaz de pagar as seguintes taxas as quais são dispensadas:
Taxa judiciária
de protocolo 

Taxa judiciária de
ajuizamento da ação

Outra taxa judiciária (Especificar)___________________________________________________________
Taxa judiciária de interposição de recurso  (Supremo Tribunal  ou Juízo de Segunda Instância)

2. O requerente é indigente e incapaz de pagar as custas da diligência de citação. A taxa de oficial de justiça de até
$ __________ será paga pelo Estado.

3. O requerente é indigente e incapaz de pagar as custas processuais da transcrição para interposição de recurso, que
serão pagas pelo Estado em conformidade com a o Manual de Normas Processuais Artigo 63-6.

4. O requerente é indigente, mas capaz de pagar taxas judiciárias, custas da diligência de citação e da transcrição para
interposição de recurso, e o requerimento é indeferido.

5. O requerente não é indigente e o requerimento é indeferido.
6. Indeferido: o requerente protocolou por diversas vezes ações referentes à mesma causa ou a causas semelhantes o

que corresponde a um perfil de protocolos inconsequentes e infundados. O presente requerimento é referente a uma
causa em juízo que se enquadra no perfil passado de protocolos inconsequentes do requerente, e deferir este
requerimento constituiria um flagrante abuso dos recursos do Poder Judiciário.

7. Indeferido. Outros (Especificar): _______________________________________________________
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