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ESTADO DO MAINE                 CONDIÇÕES DO REGIME DE PROVA 
 
TRIBUNAL:       , (Superior) (Comarca) (Unificado)     N.º de registo         

 
REQUERIDO          Data de nascimento      
Foi condenado por                           
que é (são) crime(s) de Classe        . É colocado em regime de prova e sob a supervisão do Departamento de Correção 
durante um período de         (meses) (anos) sujeito às condições indicadas abaixo. 
AS CONDIÇÕES DO REGIME DE PROVA SÃO AS SEGUINTES: O REQUERIDO DEVE 
  1.  Abster-se de qualquer conduta criminal e violação de leis penais federais, estatais e locais. 
  2.  Reportar imediata e posteriormente ao Oficial de Reinserção Social conforme instruído e no prazo de 48 horas após a libertação da prisão. 
  3.  Responder a todas as questões do Oficial de Reinserção Social e autorizar o oficial a visitar a sua residência ou outro local. 
  4.  Obter autorização junto do Oficial de Reinserção Social antes de alterar a sua morada ou local de trabalho.   
  5.  Não deixar o Estado do Maine sem autorização por escrito do seu Oficial de Reinserção Social. 
  6.  Manter o emprego e dedicar-se a um emprego ou programa educativo aprovado. 
  7.  Não ter em sua posse nem usar drogas ilícitas e não ter em sua posse nem ingerir álcool (excessivamente). 

  8.  Identificar-se como estando em regime de prova perante qualquer funcionário de aplicação da lei em caso de prisão, detenção ou se 
interrogado por qualquer razão e notificar o seu Oficial de Reinserção Social desse contacto no prazo de 24 horas. 

  9.  Renunciar a extradição para o Estado do Maine a partir de qualquer outro lugar. 
10.  Não deter, ter em sua posse ou utilizar qualquer arma de fogo ou arma perigosa se já tiver sido condenado de um crime, em qualquer 

jurisdição, com uma potencial sanção de um ano ou mais ou qualquer crime que envolva violência doméstica ou o uso de arma de fogo ou 
arma perigosa. 

11.  Pagar ao Departamento de Correção uma taxa de supervisão de $      por mês. 
12.  Submeter-se à colheita de uma amostra de ADN se condenado por delitos aplicáveis listados em 25 M.R.S §1574. 

 13.  Pagar ao Departamento de Correção uma (taxa de monitorização eletrónica) (taxa de teste de substâncias) de $     . 
 14.  Não ser titular, não ter em sua posse ou utilizar qualquer arma de fogo ou armas perigosas. 
 15.  Submeter-se a revistas e testes aleatórios para (álcool) (drogas) (armas de fogo) (armas perigosas) (material obsceno/sexualmente explícito) 

(            ) sob a orientação de um oficial de reinserção social ou de um funcionário de  
aplicação da lei. 

 16.  Submeter-se a (avaliação e) aconselhamento e tratamento em (ambulatório/internamento) (em ou numa instituição semelhante) conforme  
indicado pelo seu oficial de reinserção social para questões de (abuso de substâncias) (agressão sexual) (psicológicas) (intervenção de 
agressores) (gestão de raiva) (médicas) e assinar quaisquer comunicados solicitados pelo seu oficial de reinserção social. 

 17. Pagar a restituição no montante [máximo] de $     através do (Departamento de Correção) (Gabinete do Ministério 
  Público) até       em benefício de             (conjunta e solidária 
               ) Pagamentos em prestações de $     a efetuar 
   (quinzenalmente) (mensalmente). 

 18.  Pagar todas as multas, honorários, sobretaxas e contribuições na íntegra (e honorários advocatícios conforme ordenado) ao secretário deste  
tribunal o mais tardar        (data), num calendário definido pelo tribunal ou pelo seu oficial de reinserção social. 

 19.  Não operar nem tentar operar qualquer veículo motorizado (incluindo veículos TT, veículos para a neve, barco a motor, lancha ou 
aeronave) (até estar devidamente licenciado pelo Secretário de Estado). 

 20.  Não se associar com qualquer outra pessoa em regime de prova ou liberdade condicional sem autorização do seu oficial de reinserção social. 
 21.  Não ter qualquer contacto com crianças  do sexo masculino  do sexo feminino com menos de  anos de idade, direta ou  

 indiretamente, nem entrar na residência, local de trabalho ou local de formação de ________________________________ (e respetivos 
familiares) exceto com a autorização por escrito do seu oficial de reinserção social e no cumprimento de uma ordem do tribunal. 

 22.  Não entrar em qualquer estabelecimento que sirva bebidas alcoólicas para consumo nas instalações (depois de     ). 
 23.  Apoiar os seus descendentes e cumprir as suas responsabilidades familiares. 
 24.  Não ver nem ter em sua posse material obsceno/sexualmente explícito nem utilizar acesso à Internet. 
 25.  Não ter qualquer interesse possessivo em qualquer conta bancária, exceto quando autorizado por escrito pelo oficial de reinserção social. 
 26.  Comparecer para controlo jurisdicional periódico conforme instruído pelo tribunal ou pelo oficial de reinserção social. 
 27.  Participar num programa de monitorização eletrónica. 
 28.  Cumprir     horas de serviço público em     meses conforme instruído pelo oficial de reinserção social. 
 29.  Outros:                           

Se violar ou não cumprir qualquer uma das condições acima, pode ser preso, o seu regime de prova pode ser revogado e pode ser obrigado 
a cumprir a restante sentença na cadeia ou prisão. 
DECISÃO: Todas as condições do regime de prova são incorporadas no julgamento e no registo por referência. 

 
Data:              Juiz/Juiz Presidente:             
Confirmo a receção destas condições e aceito-as conforme redigidas.  
 
Testemunha:            Requerido em regime de prova:           
 

Branco--Cópia do Tribunal / Amarelo--Oficial de Reinserção Social / Rosa--Requerido em regime de prova 

Necessária divulgação do número de segurança social 
em formulário separado 


