ESTADO DE CONNECTICUT

PETIÇÃO:NEGLIGÊNCIA,
DESCUIDO, MAUS-TRATOS DE CRIANÇA/ADOLESCENTE

JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
www jud.ct.gov
Este formulário está
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disponível em outros
idiomas.

Número do processo

A2Juízo de Primeira Instância da Vara da Infância e Juventude
Endereço do fórum

Telefone

Nome e endereço da criança/adolescente

Número de fax
Local do nascimento e data
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Nome e endereço do requerente
Relação com a Criança ou Adolescente

Comissário do D.C.F.

Réus

Orientador

Outro Especificar

Nome, endereço, e tipo de relacionamento se aplicável  genitores, responsável legal, suposto genitor

Data de nascimento

Tribo indígena/reserva

Nome, endereço, e tipo de relacionamento (se aplicável) (genitores, responsável legal, suposto genitor)

Data de nascimento

Tribo indígena/reserva

Nome, endereço, e tipo de relacionamento (se aplicável) (genitores, responsável legal, suposto genitor)

Data de nascimento

Tribo indígena/reserva

Nome, endereço, e tipo de relacionamento (se aplicável) (genitores, responsável legal, suposto genitor)

Data de nascimento

Tribo indígena/reserva

Se o(s) genitor(es) for(em) menor(es) de idade, nome(s) e endereço(s) dos avós ou responsável(is) legal(is):

O Requerente Relata que a Criança ou Adolescente sofre:
Negligência por razões diversas à pobreza de modo que
a criança ou adolescente tenha sido abandonado;

a criança ou adolescente esteja sendo física, acadêmica, emocional ou moralmente privado do devido cuidado e atenção; ou

que esteja tendo permissão para viver sob condições, circunstâncias ou associações prejudiciais ao seu bem estar.
Descuido de modo que

a criança ou adolescente esteja desabrigada; ou

o lar da criança ou adolescente não pode prover o cuidado especializado exigido pelo estado físico, emocional ou
mental da criança ou adolescente;ou
a criança ou adolescente foi identificado como vítima de tráfico
Maus-Tratos de modo que

A criança ou adolescente apresenta ferimentos físicos ou ferimentos causados de modo não acidental; ou

N

a criança apresenta ferimentos não condizentes com a explicação oferecida para tais; ou

O estado da criança é resultado de maus-tratos incluindo entre outros, abuso sexual ou exploração, privação das
necessidades, abuso emocional ou formas cruéis de punição.
Declare os fatos para determinação da competência do juízo Anexar folhas adicionais, se necessário

O requerente solicita que a citação dos pais ou responsáveis legais da criança ou adolescente seja efetuada para que
se apresentem em juízo para que sejam tratados em conformidade com a lei.
Assinatura Requerente

Assinado e jurado em minha presença em Data
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Assinatura Juiz, Escrevente, Tabelião, Com. do Juízo de Primeira
Instância

Número do processo

Ordem de Comparecimento em Juízo e Citação

De acordo com a petição acima, ordena-se que o pedido seja apreciado e resolvido no juízo abaixo indicado na data e
horário de audiência determinados, e ainda ordena-se, que o requerente efetue a entrega da cópia da petição a cada um dos
genitores/responsáveis legais indicados nesta petição e estes são citados a comparecer em juízo na data e local da
audiência abaixo indicados. O oficial competente entregará uma cópia fidedigna e autenticada desta ordem e citação ao(s)
réu(s) ou no paradeiro conhecido, ou, se assim ordenado, por publicação ou pelo correio até a data da citação indicada
abaixo e retornará uma cópia ao juízo.
Data

Horário da audiência

.M.
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Data da audiência X
Endereço do fórum

X

Número, rua e município
Publicação a:

Carta registrada a:

Efetuar citação até (Data)

Por Ordem Judicial (Assinado - Juiz/Escrivão do Juízo de Primeira Instância)

Data da assinatura

1. Não Comparecimento em Juízo: A seu não comparecimento em juízo poderá ocasionar a determinação de negligência, descuido ou abuso.
2. Direito a Advogado: Você tem o direito de ser representado por um advogado. Se quiser os serviços de um advogado, mas não tiver
condições financeiras de contratá-lo, mediante prova de insuficiência financeira, o juiz lhe nomeará um advogado fornecido pela Defensoria
Pública. Você deverá solicitar um advogado imediatamente ao protocolar o formulário JD-JM-114 Pedido De Nomeação De Advogado/
Isenção De Taxas Judiciárias. Apresente o requerimento pessoalmente, por correio ou via fax no fórum onde sua causa será apreciada.
3. Direito de Permanecer Calado. Você tem o direito de se recusar a fazer declarações; quaisquer declarações que fizer poderão ser
admitidas como prova e poderão ser utilizadas em seu prejuízo.

COMUNICADO SOBRE A ADA

N

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
páginawww.jud.ct.gov/ADA
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Certidão de Citação

ESTADO DE CONNECTICUT
Condado

Número do processo

Nome do(s) citando(s)

Data da citação

66

Certifico que, na referida data e local, efetuei a citação oficial do(s) réu(s) acima identificados(s)
entregando-lhe(s) a petição inicial anteriormente referida, ordem e citação, da seguinte maneira
(selecione uma opção):
entregando-as (em mãos); ou
entregando-as no paradeiro conhecido(em caso de citação domiciliar)
emBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Abono
Citação
Transporte
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A presente e anteriormente referida são cópias fidedignas e autenticadas da petição inicial, da ordem, e da citação.

Custas
Cópia

Certifico (Assinatura e título do oficial competente)

7RWDO

ESTADO DE CONNECTICUT
Condado

Nome do(s) citando(s)

Data da citação

66

Certifico que, na referida data e local, efetuei a citação oficial do(s) réu(s) acima identificados(s)
entregando-lhe(s) a petição inicial anteriormente referida, ordem e citação, da seguinte maneira
(selecione uma opção):
entregando-as (em mãos); ou
entregando-as no paradeiro conhecido(em caso de citação domiciliar)
emBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

A presente e anteriormente referida são cópias fidedignas e autenticadas da petição inicial, da ordem, e da citação.
Certifico (Assinatura e título do oficial competente)

Custas

Cópia

Abono

Citação

Transporte

7RWDO

ESTADO DE CONNECTICUT
Condado

Nome do(s) citando(s)

Data da citação

66

Certifico que, na referida data e local, efetuei a citação oficial do(s) réu(s) acima identificados(s)
entregando-lhe(s) a petição inicial anteriormente referida, ordem e citação, da seguinte maneira
(selecione uma opção):
entregando-as (em mãos); ou
entregando-as no paradeiro conhecido(em caso de citação domiciliar)
emBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

A presente e anteriormente referida são cópias fidedignas e autenticadas da petição inicial, da ordem, e da citação.
Certifico (Assinatura e título do oficial competente)

N

Citação

Transporte

7RWDO

Agência de Correios dos Estados Unidos em Município

Data da citação

66

Certifico e dou fé que efetuei a citação da presente petição inicial, ordem e citação ao enviar pelo
Serviço Postal dos Estados Unidos, uma cópia fidedigna e autenticada, com postagem pré-paga,
endereçada a BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBpor (selecionar uma opção)
carta registrada com aviso de recebimento de mão própria; ou
carta simples; ou
carta registrada, com aviso de recebimento.

A presente e anteriormente referida são cópias fidedignas e autenticadas da petição inicial, da ordem, e da citação.
Certifico Assinatura e título do oficial competente
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Abono

Citação Postal

ESTADO DE CONNECTICUT
Condado

Custas

Cópia

Custas

Cópia

Abono
Citação
Transporte

7RWDO
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