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Estado do Maine  Tribunal Superior  Tribunal de Comarca  Registo Penal Unificado Julgamento e encarceramento 

N.º de registo País/local  Sexo masculino 
 Sexo feminino 

Data: Data de nascimento: 

Estado do Maine v. Nome do Requerido     Residência 

Delito(s) intentados:                     Denunciado por: 
                          acusação 
                          informação 
                          queixa 
Alegação(ões):  Culpado   Nolo   Inocente        Data da(s) violação(ões):        

Delito(s) condenados:                     Condenado em: 
                          alegação 
                          veredicto do júri 
                          conclusão judicial  

 Determina-se que o requerido é culpado dos delitos conforme apresentado acima e condenado. 

 Determina-se que o requerido é pelo presente entregue ao xerife do condado nomeado ou ao seu representante autorizado, que 
deve, sem demora, transferir o requerido para: 
  A custódia do Comissário do Departamento de Correção, em instalações designadas pelo Comissário, para ser  
 punido com prisão durante um período de                      
  Uma cadeira do condado para ser punido com prisão durante um período de              
                               
  Que esta sentença seja cumprida (consecutivamente a) (concorrentemente)              
                              
  A execução permaneceu no dia ou antes do dia:         ao(às)        
 
Aviso para o requerido: A sua sentença não inclui nenhuma garantia sobre a localização da instalação onde ficará alojado 
durante o seu encarceramento. 

 É ordenado que a totalidade da sentença (exceto)            (em relação ao encarceramento)  
(em relação a        ) seja suspensa e o requerido seja colocado num período de  regime de prova  

 libertação supervisionada  libertação administrativa durante um período de        (anos) (meses) nas 
condições aqui anexas e incorporadas por referência aqui.  que o dito regime de prova ou libertação supervisionada seja iniciado 
(     ) (mediante o término da pena de prisão não suspensa).  que a dita libertação administrativa seja 
imediatamente iniciada. 

   O requerido deve cumprir a porção inicial da sentença supramencionada numa cadeia do condado. 

 É ordenado que o requerido seja privado de e pague o montante de $        como uma multa ao escrivão do 
condado, acrescido de sobretaxas e contribuições aplicáveis.  O montante total, exceto $       , encontra-se 
suspenso.. O montante total devido, incluindo sobretaxas e contribuições, é de $    . Este montante é pagável imediatamente 
ou em conformidade com a Ordem de pagamento de multas incorporada por referência aqui. 
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(CONTINUA) 

 É ordenado que o requerido seja privado de e pague o montante de $         como indemnização 
 em benefício de                           
 (17-A M.R.S. §1152-2-A).  A indemnização é conjunta e solidária em conformidade com 17-A M.R.S. §1326-E. 
  A indemnização será paga através do gabinete do advogado de acusação, exceto durante qualquer período de detenção no 
 Departamento de Correção e/ou qualquer período de regime de prova imposto pela presente sentença, a indemnização será paga ao 
  Departamento de  Correção.  Foi apresentado um pedido separado para retenção de rendimentos em conformidade com  
 17-A M.R.S. §1326-B incorporado por referência aqui.  A execução/pagamento foi suspensa para pagamento na totalidade até  
       Pagamentos em prestações de      a efetuar (semanalmente) (quinzenalmente) (mensalmente) ou  
 como garantia de emissão.  A indemnização será paga ao Departamento de Correção num  calendário a ser determinado pelo  
 Departamento. 

  É ordenado que, no âmbito dos estatutos aplicáveis, a licença de condução de veículos motorizados do requerido, ou a licença para 
operar, o direito para operar um veículo motorizado e o direito de solicitar e obter uma licença e/ou o direito de o requerido 
registar um veículo motorizado, está suspensa em conformidade com o aviso de suspensão pelo presente incorporado. 

 É ordenado que o requerido cumpra      horas de serviço comunitário aprovadas pelo tribunal em       
 (semanas) (meses) em benefício de                        

 É ordenado que o requerido pague $      ao tesoureiro do condado supramencionado por cada dia cumprido na prisão 
desse condado. (até $80/dia). (17-A M.R.S. §1341) 

  A execução/pagamento foi suspensa para pagamento na totalidade até        ou como garantia de emissão. 

 É ordenado que o requerido participe em programas de educação, avaliação e tratamento de consumo de álcool e outras drogas para 
múltiplos infratores administrados pelo gabinete de abuso de substâncias. (29 M.R.S. §1312-B (2)(D-1), 29-A M.R.S. §2411 (5)(F)) 

 É ordenado que o requerido entregue ao estado a arma de fogo utilizada pelo mesmo durante a prática do(s) delito(s) apresentado(s) 
acima. (17-A M.R.S. §1158-A) 

 É ordenado que o requerido está proibido de deter, ter em sua posse ou ter sob o seu controlo uma arma de fogo. (15 M.R.S. §393) 

 Outro:                             
                               

 É ordenado que o requerido é exonerado incondicionalmente. (17-A M.R.S. §1201) 

Se o requerido tiver sido condenado por um delito aplicável listado em 25 M.R.S. §1574, então o requerido deverá ser submetido à 
colheita de uma amostra de ADN a qualquer momento após o início de qualquer pena de prisão ou a qualquer momento após o início 
do período de regime de prova, conforme indicado pelo Oficial de Reinserção Social. 

AVISO: É UMA VIOLAÇÃO DA LEI ESTATAL, E PODERÁ SER UMA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL, O REQUERIDO 
DETER, TER EM SUA POSSE OU TER SOBRE O SEU CONTROLO UMA ARMA DE FOGO SE TAL PROIBIÇÃO 
TIVER SIDO DETERMINADA NO ÂMBITO DESTA DECISÃO OU POR QUALQUER OUTRA ORDEM DO TRIBUNAL 
OU ESTEJA PROIBIDO POR LEI. 

É ainda ordenado que o escrivão entregue uma cópia autenticada da presente decisão e da detenção ao xerife do condado 
supramencionado ou ao seu representante autorizado e que a cópia serve como detenção do requerido. As razões para a imposição de 
sentenças consecutivas estão contidas no registo do tribunal ou nos respetivos anexos. 

Todas as moções pendentes, exceto as moções relativas ao pagamento de taxas e fiança, são declaradas irrelevantes (exceto     
                             ) 

CÓPIA FIEL DO ATESTADO:                         
          Escrivão           Juiz Presidente/Juiz  
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 Compreendo a sentença aqui imposta e confirmo a receção de uma cópia desta DECISÃO E DETENÇÃO. 
Confirmo pelo presente que a divulgação do meu número de segurança social no Formulário de divulgação do número de segurança 
social é obrigatória ao abrigo de 36 M.R.S. § 5276-A. O meu número de segurança social será utilizado para facilitar a cobrança de 
qualquer multa imposta sobre mim nesta ação se essa multa não for paga até ao momento em que me é devido o reembolso do imposto 
sobre rendimentos do Estado do Maine. O meu número de segurança social também pode ser utilizado para facilitar a cobrança de 
qualquer montante que possa dever ao Estado do Maine no âmbito da atribuição de um advogado para me representar. A cobrança de 
qualquer multa ou reembolso de dinheiro, que eu dever ao Estado do Maine, será realizada através da compensação do montante que 
devo ao Estado contra o meu reembolso do imposto sobre rendimentos do Estado do Maine. 
 
 
 
Data:             O Requerido               
              Morada                 
                               

 

Necessária divulgação do número de segurança social em 
formulário separado 
 


