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PARA USO SOMENTE DO JUÍZO – 
Nº DO PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MASSACHUSETTS 

A  JUÍZO MUNICIPAL DE 
BOSTON 

 JUÍZO DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA 

 JUÍZO DE FAMÍLIA E 
SUCESSÕES 

 JUÍZO SUPERIOR   DIVISÃO 

B 

Nome do autor (pessoa solicitando proteção) 

F 

Nome do réu (pessoa acusada de abuso) Pseudônimo do 
réu, caso existente 

Sexo:  M   F 

C 

 Eu tenho 18 anos de idade ou mais. 
 Eu tenho menos de 18 anos de idade, e _____________ 

 ___ _ , meu  (parentesco 
com o Autor) preencheu esta petição para mim. 
 O Réu tem 18 anos de idade ou mais. 

G 

O Réu e o Autor: 
 são atualmente casados 
 foram casados 
 não são casados, porém têm um relacionamento 
consanguíneo ou por casamento. Especificamente, o 
Réu é meu    
 são os pais de um ou mais filhos 
 não têm um relacionamento, porém vivem na mesma 
residência 
 moravam na mesma residência 
 estão ou estavam em um relacionamento de namoro 
ou noivado 

D 

Segundo meus conhecimentos, o Réu possui as seguintes 
armas, munição, carteira de identificação de armas de fogo 
e/ou licença de porte: 

E 

Existem quaisquer ações legais anteriores ou pendentes 
em qualquer estado ou país envolvendo o Autor e o Réu 
sobre divórcio, anulação, pensão de separação, separação 
legal ou prevenção de abuso?  Não  Sim. Se sim, 
informe o Juízo, o tipo de processo, a data e (se houver) o 
nº do processo. 

H 

O Autor tem filhos com menos de 18 anos de idade? 
 Não   Sim 

Se sim, o Autor deverá preencher as seções apropriadas 
na página 2. 

I 
Em ou aproximadamente em (datas)  eu sofri abuso quando o Réu: 
 tentou me lesionar fisicamente  deixou-me com medo de lesões físicas graves e iminentes 
 lesionou-me fisicamente  fez com que eu tivesse relações sexuais por meio do uso de força, ameaças ou coação 

J 

LOGO, EU SOLICITO QUE O JUÍZO: 
 1.   ordene que o Réu pare de me abusar através de lesões, ameaças ou tentativa de me causar lesões físicas, ou deixar-me com 

medo de lesões físicas graves iminentes, ou através do uso de força, ameaça ou coação para fazer com que eu tenha relações 
sexuais com ele. 

 2.   ordene que o Réu não entre em contato comigo, exceto com autorização do Juízo. 
 3a. ordene que o Réu saia e permaneça longe de minha residência: Consulte o Formulário de informações confidenciais do autor. Se o 

endereço for um apartamento ou outro local com diversos moradores, marque aqui  
 3b. ordene que o Réu saia e permaneça longe do meu local de trabalho: Consulte o Formulário de informações confidenciais do autor. 
 3c. ordene que o Réu saia e permaneça longe de minha escola: Consulte o Formulário de informações confidenciais do autor. 
 4a. ordene que meu endereço residencial não apareça na petição. 
 4b. ordene que o endereço do meu local de trabalho não apareça na petição. 
 4c. ordene que o endereço de minha escola não apareça na petição. 
 5.  ordene que o Réu me pague $   a título de indenização pelas seguintes perdas decorrentes 

diretamente do abuso: 
____________________________________________________________________________________________ 

 6.  ordene que o Réu, que tem a obrigação legal de fazê-lo, me pague uma pensão temporária. (Você não poderá obter uma 
Ordem temporária do Juízo Municipal de Boston, Juízo de Primeira Instância ou Juízo Superior  se houver uma Ordem de 
pensão anterior ou pendente emitida do Juízo de Família e Sucessões.) 
 7.  ordene as medidas solicitadas na página 2 desta Petição com relação ao meu filho ou filhos menores de idade. 
 8.  ordene o seguinte: :   
 9.  ordene as medidas solicitadas, com exceção da pensão temporária para mim e/ou meus filhos e a indenização pelos danos 

sofridos, sem aviso prévio para o Réu, pois há uma probabilidade significativa de perigo de abuso imediato. Eu entendo que se o 
Juízo emitir tal Ordem temporária , o Juízo agendará uma audiência no prazo de 10 dias úteis para determinar se tal medida deve 
ser prorrogada e eu precisarei comparecer ao Juízo no dia marcado se eu quiser a prorrogação da medida. 

DATA (dd/mm/aaaa) ASSINATURA DO AUTOR 
X 

Por Favor Preencha a declaração juramentada no verso desta 
página 

Esta é uma solicitação de uma medida civil para proteger o Autor de futuros abusos. As ações do Réu também podem constituir um delito sujeito a penalidades criminais. Para obter 
informações sobre como fazer uma queixa criminal, entre em contato com o Escritório do Promotor público do local onde o abuso alegado ocorreu. 
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