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Instruções ao requerente das medidas protetivas (Declarante)

Esta declaração juramentada deverá ser preenchida e entregue ao escrivão acompanhada do formulário JD-FM-137, Requerimento de Medida Protetiva
Cível preenchido. A declaração juramentada deverá conter uma exposição da situação para a qual você está pedindo proteção e deverá ser prestada sob
juramento (você deverá jurar que a sua declaração é verdadeira e assiná-la na presença de um escrivão, tabelião ou advogado que também assinará e
datará a declaração). A declaração que você prestar deverá ser verdadeira, salvo melhor crença e juízo. Indicar se as ocorrências detalhadas nesta
declaração ocasionaram a prisão de alguém.

Nome do requerente (Seu nome)

Nome do réu(Pessoa contra quem você esta pedindo uma medida protetiva)

Número do processo(Somente para uso do fórum)
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Exposição da situação para a qual você está pedindo proteção

Eu, o abaixo assinado, afirmo ser o Requerente desta causa e declaro o seguinte:(Para cada ocorrência detalhar: (1) o
que aconteceu, (2) quando aconteceu, (3) onde aconteceu e (4) quem estava presente no acontecimento).

Não escrever no verso deste formulário.

N

Se precisar de mais espaço, utilizar outra Declaração Juramentada - Medidas Protetivas contra Maus Tratos, formulário JD-FM-138. Você deverá assinar
e atestar sob juramento em todas as páginas.

Declaração sobre a guarda provisória dos filhos
Assinale uma das opções:

Não há reivindicação de guarda provisória de qualquer menor de idade constante do requerimento.
Solicitei a guarda provisória de menor(es) de idade no requerimento.

(Preencher uma Declaração Juramentada Relativa aos Filhos, formulário JD-FM-164 e apresentá-la na secretaria acompanhada deste
formulário e o formulário JD-FM-137, Requerimento de Medidas Protetivas Contra Maus Tratos preenchido).
Declaro, salvo melhor crença e juízo, serem Assinatura
verdadeiras as informações acima prestadas.
Assinado e jurado em minha presença:

Nome em letra de forma da pessoa que assina

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

Data da assinatura

