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FIANÇA   ALTERADO 
 

TRIBUNAL  PENAL UNIFICADO  DE COMARCA  SUPERIOR situado no      N.º de registo    
 
ESTADO DO MAINE v.            , Requerido 
Morada postal do Requerido                
Morada da residência do Requerido (se for diferente)             
Data de nascimento         
 
Cor do cabelo   Cor dos olhos   Altura    Peso    Género    Raça    
N.º do telefone de casa     N.º do telefone do trabalho      N.º de telemóvel      
Para violações do artigo 29-A, é necessário o número da carta de condução         Estado     
Data do(s) delito(s)       Local do(s) delito(s)         
Delito(s), Classe de delito, Sequência n.º, Artigo e secção, Número de registo de prisão (ATN, Arrest Tracking Number)/Número de registo de acusação (CTN, 
Charge Tracking Number) de cada delito: 
                 
                 
Funcionário de aplicação da lei e agência:             
Aplica-se o seguinte, se elegível: 
  TERMO DE COMPROMISSO PESSOAL. Sou libertado mediante o compromisso de me apresentar. 
  SEM GARANTIA. Se não me apresentar conforme exigido pela presente fiança, devo ao Estado do Maine $    . 
  COM GARANTIA. Para ser libertado da custódia, é apresentada a seguinte propriedade. A propriedade é: 
    Numerário no montante de $     (ver o verso para a designação de propriedade de terceiros) OU 
    Propriedade imobiliária (ou       ) com um valor líquido de $   . 

   Garantia de fiança.  Dentro de 1 dia útil após o dia de hoje.  Antes de ser libertado, deverá ser registada uma garantia sobre a propriedade 
imobiliária descrita no Cartório no município onde a propriedade imobiliária está situada, e o comprovativo de tal registo deverá ser arquivado junto 
do escrivão acima indicado. (Nota: O Cartório e o Gabinete Notarial são gabinetes distintos e podem abranger diferentes municípios.) 

  CONCORRENTE. A presente fiança existe concomitantemente com a fiança previamente apresentada  
(indique o tribunal e número de registo):       
Aceito cumprir as seguintes condições da minha libertação durante o período em que a presente fiança está em vigor. Compreendo que incorro na 
prática de um crime ao violar alguma destas condições e que, se o fizer, estarei sujeito a detenção, prisão e/ou multa. 
1. Apresentar-me-ei no Tribunal judicial unificado situado em            
 no(a)      (Cidade),     (Município) Maine, Tel. n.º (207)    , 
 no dia       ao(às)      e em qualquer outra data e hora e no tribunal que o juiz, o Juiz 

Presidente ou o escrivão me disserem que me devo apresentar. 
2. Não irei cometer qualquer ato criminal e não violarei qualquer ordem de proteção contra abuso. 
3. Notificarei o tribunal acima mencionado imediatamente por escrito de qualquer alteração na minha morada ou número de telefone. 
4. Renuncio à extradição para o Estado do Maine de qualquer outro estado dos Estados Unidos, do Distrito de Columbia, de qualquer território dos 

Estados Unidos ou de qualquer outra jurisdição, para acusação no âmbito do(s) delito(s) acima mencionado(s). 
Condições adicionais que aceito cumprir, se aplicável. Eu 

 não ingerirei bebidas alcoólicas ou narcóticos  não terei em minha posse quaisquer bebidas alcoólicas ou narcóticos 
 não terei em minha posse armas perigosas, incluindo, entre outras, armas de fogo. 
 Para determinar se violei quaisquer proibições da presente fiança relativamente a bebidas alcoólicas, narcóticos ou armas perigosas, serei submetido a 

revistas da minha pessoa, do meu veículo e residência e, se aplicável, a testes químicos 
   a qualquer momento sem suspeita articulável ou causa provável   mediante suspeita articulável. 

 participarei num programa de monitorização eletrónica. 
 não terei qualquer contacto direto ou indireto com (nome e data de nascimento)        

              exceto conforme necessário 
    para aconselhamento;   para pagar o apoio à criança;   para contacto com os filhos;   por telefone;      
   e não entrarei em qualquer     residência     local de trabalho     local de formação da(s) pessoa(s) em questão 
   exceto uma única vez, acompanhado por um agente de política, com a finalidade de recuperar bens pessoais do requerido. 

 não conduzirei veículos motorizados em nenhuma circunstância    exceto se tiver uma licença legítima para o fazer. 
 O requerido não pode ser libertado salvo em caso de execução e aprovação de um contrato de fiança supervisionado pelo Tribunal.  
 O requerido deve cumprir as condições contratuais. 
 Como condição da minha libertação, cumprirei as condições estipuladas no formulário de Condições de libertação. 
 A FIANÇA EM NUMERÁRIO FOI APRESENTADA POR TERCEIROS 

Li e compreendi todas as minhas obrigações ao abrigo da presente fiança.  O Requerido:        
Expliquei as obrigações do requerido (e, se aplicável, as obrigações da garantia/terceiros) ao abrigo da presente fiança nesta data e facultarei uma cópia deste 
formulário ao requerido e à garantia/terceiros imediatamente após a sua assinatura. 
Data:   ao(às)       
no(a)  , Maine. Juiz/Juiz Presidente/Escrivão/Comissário de fiança Nome do Comissário de fiança em letra de imprensa 

 
COMISSÁRIO DE FIANÇA 

Necessária divulgação do número de segurança social em formulário separado 


