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ESTADO DO MAINE 
☐ REGISTO PENAL UNIFICADO          Comarca:          
☐ TRIBUNAL SUPERIOR            Local:           
☐ TRIBUNAL DE COMARCA           N.º de registo:          
 
ESTADO DO MAINE 
    
v.              ACORDO DO REQUERIDO E DESPACHO 
              JUDICIAL DE DISPOSIÇÃO DIFERIDA 
           
O Requerido 
 
Nos termos do 17-A M.R.S. §1348 et seq., Sou o requerido supra mencionado e declarei-me culpado, tendo 
aceitado: 
 1.  Comparecer em tribunal na data e hora em que for notificado para comparecer. 
 2. Abster-me de qualquer conduta criminal e violação de leis penais federais, estatais e locais. 

 3.  Identificar-me como estando em disposição diferida se detido ou interrogado por agentes da autoridade e  
notificar o Ministério Público por escrito de qualquer contacto com agentes da autoridade no prazo de 96  
horas após esse contacto. 

 4. Notificar o tribunal supra mencionado de qualquer alteração na minha morada ou número de telefone no 
prazo de 24 horas da alteração. 

 5. Cumprir todas as condições do ☐ Pedido de fiança ☐ Condições de libertação em anexo. 
 6. Pagar uma taxa de supervisão administrativa no valor de $        por mês. 
  7. Outros:                            

                               
COMPREENDO QUE, SE VIOLAR QUALQUER UM DOS REQUISITOS ACIMA, ESTOU SUJEITO 
A PRISÃO E DETENÇÃO, POSSO SER OBRIGADO A CUMPRIR OUTROS REQUISITOS OU 
REQUISITOS ADICIONAIS DA DISPOSIÇÃO DIFERIDA E POSSO SER RETIRADO DA 
DISPOSIÇÃO DIFERIDA E IMEDIATAMENTE SENTENCIADO. 
 
Ao assinar aqui, confirmo que compreendo as disposições do presente despacho, recebi uma cópia deste 
despacho, concordo em cumprir os requisitos supra mencionados e aceito que a minha sentença seja diferida 
para uma data posterior. 
 
Data:                              
                       O Requerido 
Enquanto advogado do requerido, expliquei este procedimento e acordo ao requerido. Acredito que o requerido 
compreende integralmente o significado deste acordo e que tem capacidade mental suficiente para entrar de 
forma inteligente, intencional e consciente neste acordo. 
 
Data:                              
                       Advogado 

DESPACHO JUDICIAL 
Com base no acima exposto, a alegação de culpa do requerido é aceite e a sentença é diferida até uma audiência 
final de disposição (por   meses até uma data a ser agendada pelo secretário) (até a data:      ). 
Os requisitos acima são impostos com efeitos (imediatos) (              ). 
 
Data:                              
                      Juiz Presidente/Juiz 
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