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ESTADO DO MAINE TRIBUNAL DE COMARCA 
Local     
N.º de registo     

O Requerente:    
individualmente e em nome de: 

 
 

QUEIXA PARA PROTEÇÃO  
CONTRA ABUSO 

   (19-A M.R.S. §§ 4001-4014) 
 

 
 

v. 
O Requerido:    

 

em nome de:     
1. Informação do Requerente:  Nome completo:      

Sexo:    Feminino Masculino  Data de nascimento:     
Morada atual, cidade e número de telefone: (indique apenas o seu nome se a morada tiver de permanecer confidencial  
e preencha o formulário PA-015, Declaração para morada confidencial, que pode ser obtida junto do escrivão).    

 
 

Se for diferente, morada postal:   
2. Informação do Requerido:   Nome completo:   

Sexo: Feminino Masculino Data de nascimento:      
Raça: Caucasiano Negro Asiático ou da Ilha do Pacífico Indígena americano ou nativo do Alasca Desconhecido 
Morada atual, cidade e número de telefone:           

 
 

Se for diferente, morada postal:   
3. Residência anterior do Requerente (se diferente da morada acima), que o Requerente abandonou para evitar o abuso: 

(morada, cidade, estado):    
4. A relação do Requerente com o requerido é:         cônjuge;         ex-cônjuge;        pai/mãe do(s) meu(s) filho(s); 

 filho menor de um membro do agregado familiar;        familiar;         ex-parceiro sexual ou atual;   
 anteriormente ou presentemente a viverem juntos;       companheiro;         vítima de agressão sexual do requerido;  
 vítima de perseguição do requerido;        a vítima da divulgação não autorizada de certas imagens privadas ou 
 o Requerente tem 60 ou mais anos de idade, ou um adulto dependente, ou um adulto incapacitado e o requerido é um membro  

da família alargada do requerente (parentes de sangue, por adoção ou casamento) ou prestador de cuidados não pago. Se nenhuma 
das situações acima se aplicar, descreva a relação:                

5. O requerente e o requerido são os pais das seguintes crianças. 
Nome Data de nascimento Sexo Morada atual 

 
    

 
    

 
    

Indique em baixo onde e com quem as crianças viveram nos últimos 5 anos. 
Nome e morada atual da  Datas crianças viveram  Cidade e Estado onde as crianças 
pessoa crianças viveram com  com essa pessoa  viveram com essa pessoa 

 
   

 
   

6. A pessoa que tem a residência física principal das crianças supracitadas é   
 

 

7. O Requerente não esteve envolvido de nenhuma forma, e não tem quaisquer informações, em qualquer outro tribunal  
em qualquer estado relativamente à custódia das crianças, exceto conforme se segue:   Ação de medida de divórcio ou familiar 

Medida de proteção Outro (descrever o tipo de processo)    
8. Ninguém, para além das partes, tem a guarda física da(s) criança(s) ou reivindica ter a guarda ou direitos de visita em 

relação à(s) criança(s), exceto conforme o seguinte:    
9. Assinale todas as opções aplicáveis: 

Estou em perigo imediato e presente de abuso por parte do requerido, e peço que o tribunal emita uma 
ordem temporária para me proteger sem aviso prévio ao requerido. 
Os meus filhos estão em perigo imediato e presente de abuso por parte do requerido, e peço que o tribunal 
emita uma ordem temporária para proteger os meus filhos menores sem aviso prévio ao requerido. 
       Não estou a pedir uma ordem temporária. 

em nome de: 
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10. Responda às seguintes perguntas: 
O requerido tem acesso a possui  alguma vez usou uma arma de fogo, arma de fogo carregável 
exclusivamente pela boca, arco ou besta de forma intimidante, ameaçadora ou abusiva?        Sim         Não 
Se for sim, explique:     

 
 

11. Baseio o meu pedido de proteção contra abuso tendo em conta os seguintes factos: Descreva o abuso. Indique que 
cometeu o abuso, quando ocorreu e quem foi abusado. (Se for necessário espaço adicional, anexe outra folha). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. Uma ou ambas as partes estão envolvidas nos seguintes casos relacionados: 
Ação de medida de divórcio ou familiar            Proteção contra abuso         Queixa criminar 

Se existir alguma ordem do tribunal que conceda a custódia, visitas, etc., para as crianças ou quaisquer ordens do tribunal 
contra o requerido ou quaisquer ações pendentes contra o requerente ou o requerido, indique os detalhes:    

 

 
ordem de apoio à criança relativa às crianças. (Se for emitida tal ordem, uma cópia da ordem deverá ser anexada a esta queixa). 
Se algumas das afirmações acima for assinalada, tem de enviar uma cópia desta queixa ao Departamento de Serviços Humanos, 
Support Enforcement Division, Central Office Supervisor, State House Station 11, Augusta, ME 04333-0011. 

14. Ao conhecimento pessoal do abaixo-assinado, o requerido não se encontra a prestar Serviço Militar dos Estados 
Unidos, conforme definido na Civil Relief Act (Lei relativa a benefícios fiscais civis) dos membros do serviço militar de 2003 
(50 App USC §511). Este facto é comprovado pelos seguintes factos referentes à residência, emprego, etc.:         

 
 

POR CONSEGUINTE, PEÇO AO TRIBUNAL QUE: 
(a) Ordene o requerido a parar de abusar de mim e       dos meus filhos menores que vivem na residência. 
(b) Ordene o requerido a não ter qualquer contacto comigo, direta ou indiretamente       ou com os meus filhos menores. 
(c) Ordene ao requerido que não entre na minha residência separada. 
(d) Ordene o requerido a abster-se de seguir-me ou encontrar-se próximo ou nas redondezas da minha casa, 

escola, empresa ou local de emprego de forma repetida e sem causa razoável. 
(e) Ordene o requerido a não possuir ou usar uma arma de fogo, arma de fogo carregável exclusivamente pela boca, arco,  

besta ou arma perigosa. 
(f) Ordene o requerido a remover, destruir ou devolver as imagens privadas ou providenciar a remoção, destruição ou 

devolução das imagens privadas, parar com a divulgação das imagens privadas e ser proibido de qualquer divulgação 
adicional das imagens privadas. 

(g) Me conceda a posse de, e ordene o requerido a abandonar imediatamente e nunca mais entrar na minha residência 
localizada em:   

(h) Me conceda a posse da seguinte propriedade pessoal e residencial, incluindo animais domésticos e ordene o requerido 
a não ferir ou ameaçar ferir quaisquer animais (nome/descrição dos animais):    

 
 

(i) Me conceda a custódia das seguintes crianças (nomes e idades):   
 

 

 
 

(j) Indique ao requerido os seguintes direitos de visita das crianças:   
 

 

 
 

(k) Ordene o requerido a receber aconselhamento, a pagar a pensão para mim e/ou os nossos filhos, pagar danos por salários 
perdidos ou lesões, pagar as custas judiciais e os honorários dos advogados e emita quaisquer outras ordens necessárias. 

(l) Outras medidas de ação solicitadas:    
 

Data:      
 

   Assinatura do requerente 
Compareceu pessoalmente perante mim o requerente supracitado e assinou e prestou juramento relativamente à veracidade 

das afirmações na queixa acima, 
 

Data:    
 

 

(Escrivão) (Notário) (Advogado) 

13. Já foram recebidos benefícios ou estão agora a receber benefícios para as crianças 
O Departamento de Serviços Humanos foi contactado para estipular, rever, alterar ou implementar uma 
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