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Nº DO PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE MASSACHUSETTS  

 15. Relatórios policiais estão arquivados no  Departamento de Polícia de ___________________. 
 16. MANDADOS NÃO CUMPRIDOS PARA A DETENÇÃO DO RÉU: 

  (Nº DO PROCESSO)  (Nº PCF) 
para 

 17. Existe uma ameaça iminente de lesões físicas ao Autor. Notificação emitida para 
Delegacia de polícia via       telefone        outro . 

B.  NOTIFICAÇÃO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS 
 1.  Um responsável pela segurança pública deverá entregar nas mãos do Réu uma cópia da Petição e uma cópia autenticada desta 

Ordem (e Notificações) e fazer prova de citação neste Juízo. Se esta opção for marcada , a seguinte notificação alternativa pode ser 
feita, porém somente se o oficial não puder entregar esta via em mãos ao Réu: __________________________________ 

 2.  O Formulário de informações do réu acompanha esta Ordem. 
 3.  O Réu recebeu em mãos do representante do Juízo: Nome Data (mm/dd/aaaa)  

DATA DA ORDEM 
(mm/ dd /aaaa) 

HORÁRIO DA ORDEM  AM 

 PM 

DATA EM QUE TERMINA A ORDEM 
(mm/ dd /aaaa) 

às 4 PM 

ASSINATURA DO JUIZ/ NOME POR 
EXTENSO DO JUIZ 

A Ordem acima e todas as Ordens subsequentes terminam nas datas indicadas. 
Audiências  sobre continuações e/ou alterações das Ordens serão realizadas nas datas e 
horários indicados. 

DATA DA PRÓXIMA AUDIÊNCIA:  

às____________  AM PM Sala do juízo__________________ 

 C. MODIFCAÇÃO/PRORROGAÇÃO 
 Esta ordem foi emitida após uma audiência, na qual o Autor  compareceu   não compareceu e o Réu compareceu  não 
compareceu. 

O Juízo ORDENOU que a ordem anterior emitida , 20   seja MODIFICADA da seguinte forma: 

 A data em que  esta ordem termina foi PRORROGADA (consulte abaixo)
 OUTRAS MODIFICAÇÕES__________________________________ 

 Pedido de entrega de arma de fogo mantém-se. Os itens entregues segundo o parágrafo 12 NÃO serão devolvidos, pois isso implicaria na 
possibilidade de abuso ao Autor. 

DATA DESTA MODIFICAÇÃO 
(mm/dd/aaaa): 

DATA EM QUE A ORDEM TERMINA (mm/dd/aaaa): 
às 4PM 

ASSINATURA DO JUIZ/  
NOME POR EXTENSO DO JUIZ 

HORÁRIO DA AM 
MODIFICAÇÃO:  PM DATA DA PRÓXIMA AUDIÊNCIA (mm/dd/aaaa):  às ______ AM  PM  Sala do juízo __ 

 D.  MODIFCAÇÃO/PRORROGAÇÃO 
 Esta ordem foi emitida após uma  audiência , na qual o Autor compareceu  não compareceu e o Réu compareceu  não 
compareceu. 

O Juízo ORDENOU que a ordem anterior emitida , 20  seja  MODIFICADA da seguinte forma: 

A data em que a ordem termina foi  PRORROGADA (consulte abaixo) OUTRAS ALTERAÇÕES  

Pedido de entrega de arma de fogo mantém-se. Os itens entregues segundo o parágrafo 12 NÃO serão devolvidos, pois isso implicaria na possibilidade 
de abuso ao Autor. 

DATA DESTA  MODIFICAÇÃO 
(mm/dd/aaaa): 

DATA  EM QUE A ORDEM TERMINA 
(mm/dd/aaaa): às 16h 

ASSINATURA DO JUIZ/ NOME 
POR EXTENSO DO JUIZ 

HORÁRIO DA AM 
MODIFICAÇÃO :  PM DATA DA PRÓXIMA  AUDIÊNCIA (mm/dd/aaaa):  às ______  AM     PM  Sala do juízo 

 E. TERMINADA A ORDEM ANTERIOR DO JUÍZO 
A Ordem anterior do Juízo está terminada. Órgãos de segurança pública deverão destruir todos os registros de tal Ordem. 

 TERMINADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO AUTOR. 

ASSINATURA DO JUIZ/  
 NOME POR EXTENSO DO JUIZ  

DATA DA ORDEM (mm/dd/aaaa) HORÁRIO DO PEDIDO AM 
PM 

TESTEMUNHA - JUIZ TITULAR Uma cópia autenticada, atestada (Assist.) Escrivão titular/ (Assist.) Oficial do 
Juízo de Família e Sucessões 
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