
 
ESTADO DO MAINE 

TRIBUNAL SUPERIOR     TRIBUNAL DE COMARCA 
___________________________, ss.   Local       
N.º de registo. ________________    N.º de registo      
 
__________________________ O Requerente  CONFIRMAÇÃO DE 
           RECEÇÃO DE CITAÇÕES E PETIÇÃO INICIAL 
v.       OU MOÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA 
              M.R. Civ. P. 4(c)(1) 
__________________________ O Requerido 
 

AVISO 
 Assine a confirmação abaixo e devolva este formulário no envelope autoendereçado com 
selo em anexo para que seja recebido pelo remetente no prazo de 20 dias a partir do dia em que foi 
enviado por correio para si. Se não cumprir esta indicação, o Tribunal poderá exigir-lhe o 
pagamento do custo de apresentação da Citação e petição inicial ou da Moção posterior à sentença. 
 (Guarde uma cópia deste formulário e a cópia da Petição inicial ou da Moção para o seu registo.)  
______________                                                                                                                                                                                                     

DECLARAÇÃO 
Ao assinar, datar e devolver este formulário, declaro que recebi uma cópia da Citação e petição 
inicial ou uma cópia da Moção posterior à sentença e que: 
 
QUANTO A TODOS OS CASOS DE TRIBUNAIS CIVIS, INCLUINDO DIVÓRCIO, 
SEPARAÇÃO JUDICIAL E DIREITOS E RESPONSABILIDADES PARENTAIS, entendo 
que se não apresentar uma resposta à Petição inicial ou uma objeção à Moção dentro dos prazos 
estabelecidos pela lei ou decisão judicial e não comparecer a todas as conferências e audiências 
judiciais, poderá ser registada uma sentença contra mim na minha ausência, e o Requerente ou a 
parte requerente pode solicitar que outras decisões sejam tomadas contra mim. 
 
QUANTO AOS CASOS DE DIVÓRCIO, SEPARAÇÃO JUDICIAL E DIREITOS E 
RESPONSABILIDADES PARENTAIS, entendo que se não quiser apresentar uma resposta à 
Petição inicial, mas quiser ser ouvido em questões de direitos e responsabilidades parentais em 
relação aos meus filhos, pensão de alimentos, apoio, taxas de aconselhamento e divisão de 
propriedade matrimonial e não matrimonial, devo apresentar um formulário de Pedido de 
comparência e comparecer em todas as conferências e audiências judiciais. Posso apresentar uma 
Resposta e Pedido reconvencional (Formulários FM/186/FM-187) a uma petição inicial de 
divórcio ou direitos e responsabilidades parentais. Se pretender apresentar uma Resposta e Pedido 
reconvencional, entendo que estes devem ser apresentados no prazo de 20 dias após a intimação 
da petição inicial. Pode apresentar uma Resposta e Pedido reconvencional em qualquer Tribunal 
de Comarca ou em www.courts.state.me.us. 
 
Data: ___________________________     

 
          
  Assinatura 
 
Morada:        
           
 Telefone: (            )      
 

 
AVISO IMPORTANTE 

VOCÊ É RESPONSÁVEL POR NOTIFICAR O ESCRIVÃO DE QUAISQUER ALTERAÇÕES DE 
MORADA E NÚMERO DE TELEFONE. SE NÃO INFORMAR O ESCRIVÃO DE QUAISQUER 
ALTERAÇÕES DE MORADA OU NÚMERO DE TELEFONE, PODERÁ NÃO SER POSSÍVEL 
RECEBER AS NOTIFICAÇÕES DE CONFERÊNCIAS OU AUDIÊNCIAS JUDICIAIS. 
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