
 

CR-002, Rev. 07/15 

 ORDEM DE COMPROMISSO com CONDIÇÕES DE LIBERTAÇÃO  CONDIÇÕES DE LIBERTAÇÃO 
 
TRIBUNAL  PENAL UNIFICADO  DE COMARCA  SUPERIOR situado no      N.º de registo        
 
ESTADO DO MAINE v.                , Requerido 
DELITO(S)                                
                 ATN/CTN                 
O requerido será detido no              Departamento de Correção  na Cadeia da Comarca 

  sem fiança    conforme indicado no formulário de Fiança em anexo    até a fiança ser publicada do seguinte modo: 
 TERMO DE COMPROMISSO PESSOAL.   SEM GARANTIA. O requerido não terá de afixar qualquer garantia para ser libertado; 

contudo, se o requerido não se apresentar conforme exigido pela Fiança, o requerido deve ao Estado do Maine o montante de $     . 
  COM GARANTIA. O requerido será libertado da custódia após a afixação da seguinte garantia. 
   Numerário no montante de $            ou    Não é permitida qualquer fiança de terceiros 
   Propriedade imobiliária (ou       ) com um valor líquido (valor total menos o ónus) de $      . 
   Garantia de fiança.  Dentro de 1 dia útil após o dia de hoje    Antes da libertação do requerido, 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 tribunal acima indicado. (Nota: O Cartório e o Gabinete Notarial são gabinetes distintos e podem abranger diferentes municípios.) 

 LIBERTAÇÃO SUPERVISIONADA: Assinale apenas uma caixa    E    OU, em alternativa, o requerido é libertado da custódia de um 
contrato de fiança supervisionada sujeita aos termos e condições estipulados no contrato. 

 CONCORRENTE. A presente fiança existe concomitantemente com a fiança previamente estipulada/apresentada (indique o tribunal e  
número de registo):           
 
A(s) condição(ões) que se segue(m) também se aplica(m) ao requerido:  O requerido não deve 

 ingerir bebidas alcoólicas ou narcóticos  ter em sua posse quaisquer bebidas alcoólicas ou narcóticos 
 ter em sua posse armas perigosas, incluindo, entre outras, armas de fogo. 
 Para determinar se o requerido violou quaisquer proibições da presente fiança relativamente a bebidas alcoólicas, narcóticos ou armas perigosas, será 

submetido a revistas da sua pessoa, do veículo e residência e, se aplicável, a testes químicos 
  a qualquer momento sem suspeita articulável ou causa provável.  mediante suspeita articulável.  participar num programa de monitorização eletrónica. 

 ter 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 entrar 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. 

 manter ou procurar emprego ativamente;   manter ou iniciar um programa educativo; 
 participar num programa de aconselhamento de abuso frequente de substâncias e apresentar prova desse aconselhamento mediante solicitação. 
 realizar tratamento/aconselhamento  médico  de saúde mental  de avaliação  e apresentar prova de tal aconselhamento/tratamento mediante solicitação. 
  realizar o Programa de intervenção de agressores    submeter-se a outro aconselhamento/tratamento            

                  e apresentar prova de tal aconselhamento/tratamento mediante solicitação. 
 cumprir as seguintes restrições de associações pessoais, residência ou viagens:                

                                     
 reportar    diariamente         ,  pessoalmente    por telefone, ao  Oficial de Reinserção Social          
 reportar    semanalmente         ,  pessoalmente    por telefone, ao  Oficial de Reinserção Social          
 cumprir o seguinte recolher obrigatório:                        
 participar em tratamento   ambulatório   ou de internamento voluntário em ou com                
 tomar a medicação conforme prescrito. 
 não conduzir veículos motorizados em nenhuma circunstância    exceto se tiver uma licença legítima para o fazer. 
                                   

 
Se o requerido sair sob fiança, o requerido é obrigado a apresentar-se: 
  

No Tribunal Penal Unificado no dia       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. 
 

(Este formulário de Condições de libertação será anexado à Fiança do requerido.) 
 
Data:                                  
          Juiz/Juiz Presidente/Escrivão/Comissário de fiança   Nome do Comissário de fiança em letra de imprensa 
 

COMISSÁRIO DE FIANÇA 


