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INFORMAÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS 
À CONFERÊNCIA DE GESTÃO DE PROCESSO 

 
O seu processo de família foi agendado para uma conferência de gestão de processo. Exige-se a comparência do advogado e das 
partes, exceto: 
• Se for apresentado um Certificado em substituição de conferência (formulário FM-054) junto do tribunal antes da data de 

conferência. Este formulário, que pode ser encontrado no website do Poder Judiciário em 
http://courts.maine.gov/fees_forms/forms ou no gabinete do escrivão no Tribunal de Comarca de Maine só pode ser 
apresentado quando as partes acordam disposições provisórias para as crianças; 

• A Conferência de gestão de processo é diferida em conformidade com os Regulamentos do Processo Civil 110A(3)(A)(ii); ou 
• As partes acordam uma modificação de uma decisão ou ordem existente e apresentam a documentação apropriada junto do 

tribunal antes da data de conferência. 
 

PODERÁ SER ORDENADO A COMPARECER NA MEDIAÇÃO. COMPAREÇA NA 
CONFERÊNCIA PREPARADO PARA PAGAR A SUA PARTE DA TAXA DE MEDIAÇÃO. 

 
As questões que se seguem serão discutidas na conferência e poderá ser executada uma ordem nesse momento ou numa audiência 
subsequente mesmo que não tenha sido interposta uma moção para alívio provisório. 

 
1. Disposições provisórias para as crianças, incluindo residência, contacto entre pais/filho, seguro de saúde e apoio à criança; 
responsabilidade provisória pelo pagamento de dívidas periódicas e apoio provisório ao cônjuge (se aplicável). Deve 
apresentar o formulário FM-050, Declaração de apoio à criança. Deve ser entregue no prazo de 3 dias antes da conferência; 
2. Questões em disputa; 
3. Prazos para mover o caso para resolução, troca de informação (descoberta) e mediação; 
4. Pagamento de taxas, incluindo qualquer taxa judicial de mediação e honorários advocatícios; 
5. Data e hora do evento judicial seguinte. Se uma das partes for negligente ou se o caso envolver a determinação ou 
aplicação de uma obrigação de apoio à criança, poderá ser realizada uma audiência no dia da conferência. 
6. Encaminhamento para um Juiz Presidente. Quando os direitos e responsabilidades parentais estão em disputa, as 
partes podem exercer o seu direito de ser um Juiz Presidente a determinar os direitos e responsabilidades parentais 
provisórios. Para tal, uma das partes deve apresentar um pedido por escrito junto do escrivão do tribunal ou aquando da 
conferência; 
7. Outras questões pertinentes para o caso, incluindo mas não limitando, a participação num programa de educação parental, 
testes genéticos, procura de emprego, nomeação de um tutor ad litem; e/ou uma avaliação psicológica. 

 
O magistrado apresentará uma Ordem de gestão de processo após a conferência que irá determinar o decorrer das ações e poderá 
apresentar outras ordens, como uma ordem provisória ou uma ordem de aplicação de uma obrigação de apoio à criança. 
 

 
AVISO 

Se você for o requerido e pretender opor-se à queixa ou moção, deve apresentar uma resposta dentro dos prazos 
estabelecidos pela lei ou decisão judicial. Não aguarde até ao momento da conferência de gestão de processo para 
apresentar as suas objeções. 
 
Tem o direito a comparecer e a ser ouvido em todos os eventos judiciais (julgamento, audiência, conferência, 
mediação). Se não comparecer a qualquer evento ou a nenhum evento sem uma boa causa, poderão ser tomadas 
decisões no seu processo mesmo sem a sua presença. Isto significa que o tribunal pode, na sua ausência, entrar com 
uma ordem provisória/temporária OU realizar uma audiência final e entrar com uma ordem ou sentença final em 
relação a qualquer uma ou todas as questões no seu processo, incluindo, mas não limitado a paternidade ou filiação. 
direitos e responsabilidades parentais para com os filhos (guarda, residência, visitas, etc), apoio à criança, tutela, 
adoção, mudança de nome, apoio do cônjuge/pensão de alimentos, honorários advocatícios e distribuição de bens 
matrimoniais e não matrimoniais (dívidas, imóveis, veículos, contas de pensão e aposentadoria, etc). O tribunal 
também pode rejeitar qualquer pedido que tenha apresentado se não comparecer. 
 


