
 
ESTADO DO MAINE    TRIBUNAL DE MENORES    TRIBUNAL DE COMARCA    JULGAMENTO E ENCARCERAMENTO (MENOR) 
N.º de registo Local Data Data de nascimento 

 
Estado do Maine  v.  Nome e residência do menor 
 
Foi determinado que o menor cometeu os seguintes delitos juvenis nas seguintes datas: 
 
 
Após a audiência, este tribunal ordena a seguinte disposição: 

  Que o menor possa permanecer na custódia legal de _________________________________________________ (progenitor(es)) 
      (tutor) de acordo com as condições em anexo e incorporadas por referência. 

  Que o menor participe no seguinte programa supervisionado (trabalho) (serviço): ______________________________________ 
      ________________________________________________________________________________________________________ 

  Que o menor efetue                    horas de trabalho de serviço comunitário aprovado pelo tribunal em                   (semanas) (meses)  
  Que o menor seja entregue (à custódia do Departamento de Saúde e Serviços Humanos) (à custódia de _____________________ 

_____________________________________________________________________). Foram enviados esforços razoáveis para 
prevenir ou eliminar a necessidade de remoção do menor da casa dele ou não são necessários quaisquer esforços razoáveis, 
devido à existência de um fator agravante e a continuação na residência do menor seria contrária ao bem-estar do menor. As 
descobertas de esforços razoáveis, datado de _________________________, encontram-se em anexo e incorporadas nesta ordem. 

        A ordem de Custódia juvenil encontra-se em anexo e incorporada nesta ordem. 
(Foi entregue um aviso com dez dias de antecedência ao Departamento de Serviços Humanos e aos progenitores e/ou tutores do menor). 
(As renúncias por escrito apropriadas do requisito de notificação foram executadas voluntariamente e conscientemente no tribunal 
perante um Juiz Presidente). 

       Esta determinação será revista em _____________________________________ (no máximo 12 meses). 
  Que o menor seja entregue a um centro correcional de menores durante um período indeterminado até aos (18 anos) (_____ anos). 

Foram enviados esforços razoáveis para prevenir ou eliminar a necessidade de remoção do menor da casa dele ou não são 
necessários quaisquer esforços razoáveis, devido à existência de um fator agravante e a continuação na residência do menor seria 
contrária ao bem-estar do menor. As descobertas de esforços razoáveis, datado de __________________________, encontram-se 
em anexo e estão incorporadas nesta ordem. Esta determinação será revista em _____________________ (no máximo 12 meses). 

  Todo o compromisso acima é suspenso (exceto que o menor seja entregue a um centro de detenção durante um período de  
       _____________________ dias para ser cumprido conforme se segue: _______________________________________________. 

  Que o menor seja entregue a um centro de detenção durante um período de _________ dias para ser cumprido conforme se segue: 
       ________________________________________________________________________________________________________. 

  A totalidade, com a exceção de _______________ dias do compromisso acima, é suspensa para ser cumprida conforme se segue: 
       _______________________________________________________________________________________________________. 

  Que o menor seja colocado num período de regime de prova durante um período de (____________ anos) (__________ meses) de 
acordo com as condições em anexo e incorporadas por referência. 

  Que o menor efetue a restituição conforme se segue: ______________________________________________________________    
     ________________________________________________________________________________________________________. 

  Que o menor 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 incorporado por referência aqui. 

  Que a licença ou carta do menor para operar um veículo motorizado, o direito a operar um veículo motorizado ou direito a pedir 
ou obter uma licença seja suspenso de acordo com o Aviso de suspensão incorporado por referência. 

  Que o menor é exonerado incondicionalmente. 
  Que o(s) progenitor(es)/tutor (assegure) (pague o montante de $____________ ) referente ao custo de saúde médica, saúde mental 

e tratamento para o abuso de substâncias e/ou aconselhamento fornecido ao menor durante a detenção ou em regime de prova. 
  Que o(s) progenitor(es) pague(m) o montante de ($___________________ por semana) ($________________ por mês) para o 

suporte do menor durante a detenção (de acordo com a ordem de suporte separada que está incorporada). 
  Que o menor entregue ao estado a arma de fogo utilizada pelo mesmo durante a prática do(s) delito(s) apresentado(s) acima.  

15 M.R.S. § 3314(6) 
  Que o menor está proibido de deter, ter em sua posse ou ter sob o seu controlo uma arma de fogo. 15 M.R.S. § 393 
  Outros:__________________________________________________________________________________________________ 

Se nenhuma das ofensas listadas acima for uma ofensa aplicável conforme estipulada no 25 M.R.S. § 1574(6), então, o menor deve 
fornecer uma amostra de ADN aquando da entrada para encarceramento ou em qualquer momento durante esse encarceramento, ou se 



 
não houver qualquer termo de encarceramento, conforme indicado pelo funcionário do centro correcional comunitário do menor. 
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 DESTE ACÓRDÃO OU POR QUALQUER OUTRA ORDEM 
DO TRIBUNAL OU ESTEJA PROIBIDO POR LER. 
SE APLICÁVEL, É AINDA ORDENADO QUE O MENOR É REENCAMINHADO PARA O XERIFE DO CONDADO QUE 
DEVERÁ ENTREGAR O MENOR NO CENTRO CORRECIONAL DE MENORES OU NUM DENTRO DE DETENÇÃO DE 
MENORES E QUE O ESCRIVÃO ENTREGUE UMA CÓPIA CERTIFICADA DESTE ACÓRDÃO E ENTREGA AO XERIFE DO 
CONDADO E QUE A CÓPIA SIRVA COMO COMPROMISSO DO MENOR. 
 
Data: __________________________                                                   __________________________________________________ 
                                                                                                                                                     Juiz Presidente 
Cópia fiel do atestado: ___________________________________________, Escrivão 
JV-007, Rev. 10/15 


