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ESTADO DO MAINE 

 

TRIBUNAL DE COMARCA 

Local      

N.º de registo     

O Requerente:        

 individualmente e em nome de: 

         

           ORDEM PARA PROTEÇÃO 

 em nome de:                  CONTRA ABUSO 

                   (19-A M.R.S. § 4007) 

v. 

O Requerido:        

 em nome de:            

 

Após a devida notificação e  oportunidade de audiência completa  audiência completa referente aos méritos 

da Queixa para proteção contra abuso, com a presença das seguintes partes:  O Requerente  O Requerido, 

O TRIBUNAL DECIDE QUE O REQUERENTE TEM O DIREITO A UMA ORDEM DE PROTEÇÃO 

CONFORME SE SEGUE: 

 (1) As partes são familiares ou membros do agregado familiar conforme definido no 19-A M.R.S. § 4002(4); 

 (2) As partes são companheiros conforme definido no 19-A M.R.S. § 4002(3-A); ou 

 (3) O requerente tem direito a proteção de acordo com o 19-A M.R.S. § 4005(1). 

O TRIBUNAL EMITE ESTA ORDEM DE PROTEÇÃO COM BASE NA CONSTATAÇÃO QUE:  

 (4) O requerente foi abusado pelo requerido, conforme descrito no 19-A M.R.S. § 4002(1); e/ou 

 (5) O requerido envolveu-se numa conduta descrita no 19-A M.R.S. § 4005(1) como se segue: 

 perseguição, 17-A M.R.S. § 210-A;  agressão sexual, 17-A M.R.S., capítulo 11;  divulgação não 

autorizada de imagens privadas, 17-M.R.S. § 511-A;  tráfico sexual, 17-A M.R.S. §§ 852 ou 853; 

 exploração sexual de menor, 17-A M.R.S. § 282,   divulgação de material sexualmente explícito, 

17-A M.R.S. § 283;  assédio de menor, 17-A M.R.S. § 506, e/ou  abuso conforme definido em 

22 M.R.S. § 3472(1).  

 (6) As partes concordaram com a seguinte Ordem, que é realizada sem constatações de abuso conforme 

descrito no 19-A M.R.S. § 4002(1) ou constatações que o requerido se envolveu na conduta descrito no 

19-A M.R.S. § 4005(1). 

O TRIBUNAL CONSTATA TAMBÉM QUE: 

 (7) O requerido é uma ameaça credível para a segurança física do requerente/criança(s) menor(es). 

POR CONSEGUINTE, é desta forma ORDENADO que: 

 (A-1) É proibido o requerido ameaçar, agredir, molestar, atacar, assediar, perseguir ou de outra forma abusar 

do requerente e de quaisquer crianças menores residentes na habitação. 

 (A-2) É proibido o requerido utilizar, tentar utilizar ou ameaçar utilizar força física que poderia 

razoavelmente causar ferimentos corporais contra o requerente ou criança menor residente na habitação. 

 (B) É proibido o requerido ter qualquer contacto, direto ou indireto com o requerente, 

   Exceto o contacto permitido no parágrafo I e/ou P abaixo. 

   Exceto              

   __________________________________________________________________________________ 

  (C) É proibido o requerido aceder às instalações da residência do requerente. 

 (D) O requerido é impedido de perseguir ou seguir o requerente repetidamente e sem causa razoável. 
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 (E) O requerido é impedido de se encontrar próximo ou nas redondezas da casa, escola, empresa ou local 

de emprego do requerente de forma repetida e sem causa razoável. 

 (F) O requerido é ordenado a remover, destruir ou devolver ou providenciar a remoção, destruição ou 

devolução das imagens privadas, parar com a divulgação das imagens privadas e é proibido de qualquer 

divulgação adicional ou futura das imagens privadas.       

 (G) ORDEM QUE PROÍBE A POSSE E EXIGE A RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E 

ARMAMENTO: 

 

1. É proibido o requerido possuir e é ordenado que restitua o seguinte: 

 Todas as armas de fogo descritas no 17-A M.R.S. § 2(12-A); todas as armas de fogo carregáveis 
exclusivamente pela boca, arcos e bestas; e todas as outras armas perigosas descritas no 17-A M.R.S. 

§ 2(9); 

 Outras armas:                . 

  

2. É ordenado ao requerido que restitua todas as armas acima durante o período desta ordem: 

 em 24 horas;   em _______ horas;   imediatamente aquando da 

notificação desta Ordem   

 a uma agência de aplicação da lei, nomeadamente          ; 

   a outro indivíduo, nomeadamente            . 

  

3. Se as armas de fogo e/ou armamento descritos acima forem restituídos a um indivíduo que não seja um 

funcionário de aplicação da lei, o requerido tem de preencher o Aviso abaixo no prazo de 24 horas após a 

restituição e apresentá-lo ao  tribunal ou         

(agência de aplicação da lei local). 
 

AVISO:  MESMO QUE A CAIXA “G” NÃO SEJA ASSINALADA, A POSSE DE UMA ARMA DE FOGO OU 

MUNIÇÃO ENQUANTO ESTA ORDEM ESTIVER EM EFEITO PODERÁ AINDA ASSIM PROIBIDA AO 

ABRIGO DO 15 M.R.S. §393 OU DA LEI FEDERAL SE AS CAIXAS SEGUINTES TIVEREM SIDO 

ASSINALADAS: (1) APENAS A-2; (2) A-1 e A-2 ou 7; OU (3) D e A-2 ou 7. 

 

 (H) É concedido ao requerente a posse de e o requerido é excluído imediatamente e proibido de entrar na 

residência em _______________________________________________________________________________ 

 (I) São concedidos ao requerente: os direitos e responsabilidades parentais temporários (custódia) da(s) 

criança(s) menor(es), cujos nomes e datas de nascimento são os seguintes:       

               

               

     

Os direitos de contacto do requerido são limitados da seguinte forma:         

____________________________________________________________________________________________  

                 

                 

 (J) É proibido o requerido ferir ou ameaçar ferir os seguintes animais pertencentes a, na posse de, 

concedidos, mantidos ou retidos por qualquer parte ou criança menor residente na habitação (nome/descrição 

dos animais):             

                           

 

AVISO: A VIOLAÇÃO DE UMA ORDEM NO PARÁGRAFO (A-1) AO (J) É UM CRIME DE CLASSE D E PODE 

SER UM CRIME DE CLASSE C OU DESOBEDIÊNCIA AO TRIBUNAL. 

 

É ainda ORDENADO O SEGUINTE: (assinale apenas as caixas aplicáveis) 

 (K) O requerido deve pagar o apoio à criança de acordo com a ordem de apoio à criança em anexo. 
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 (L) O requerido deve receber aconselhamento de um trabalhador social, agência de serviço de família, 

centro de saúde mental ou psiquiatra ou outro serviço de orientação, conforme se segue:      

                

 (M) O requerido deve pagar o montante de $    por (semana) (mês) para o suporte do 

requerente.  O primeiro pagamento deve ser efetuado em                   . 

 (N) É proibido o requerido interferir ou destruir a propriedade do requerente. 

 (O) A propriedade pessoal das partes e artigos domésticos são divididos conforme se segue:   

                           

 

e a seguinte ordem para proteção da propriedade é apresentada:         

                           

 (P) Os direitos de contacto do requerido são limitados da seguinte forma:      

               

 (Q) É emitida a seguinte ordem para o cuidado, custódia e controlo dos animais da parte ou dos animais de 

uma criança menor residente na habitação:          

 (R) O requerido deve cessar qualquer apólice de seguro de vida ou aditamento detido pelo requerido se o 

requerente for a vida segurada ao abrigo da apólice ou aditamento.  Aquando da emissão, o requerido tem de 

enviar uma cópia desta ordem do tribunal à seguradora que emitiu a apólice. 

 (S) É proibido o requerido destruir, transferir ou adulterar o passaporte do requerente ou outro documento 

de imigração na posse do requerido. 

 (T) É ainda ORDENADO:             

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 (U) Consulte as folhas adicionais em anexo, que estão aqui incorporadas por referência. 

 

ORDENS DE CONDENSAÇÃO À INDEMNIZAÇÃO MONETÁRIA: 

 (V) O requerido deve pagar ao requerente o montante de $     imediatamente como 

compensação monetária por perdas sofridas como resultado direito do abuso, execução a emitir. 

 (W) O (requerido) (requerente) deve pagar ao          

o montante de $     como custas processuais; o montante de $     

como custas judiciais. O pagamento deve ser efetuado dentro de      dias, execução a emitir. 

 (X) Neste momento, não é emitida nenhuma ordem de apoio à criança (mas será emitida assim que as partes 

apresentarem uma declaração para o apoio à criança, que deverá ser apresentada no máximo até            ) 

(porque existe uma ordem de apoio à criança pré-existente). 

 (Y) O requerido deve pagar ao      o montante de $      como custos 

associados à remoção, destruição ou devolução de imagens privadas. 

 (Z) Em relação ao tráfico sexual, o requerido deve pagar os danos relativos à devolução ou restauro do 

passaporte ou outro documento de imigração do requerente e/ou pagar quaisquer dívidas do requerente resultantes 

da relação de tráfico sexual. O requerido deve pagar ao       o montante de        

$     .       
AVISO: A VIOLAÇÃO DOS PARÁGRAFOS “K” AO “Z” PODE SER CONSIDERADA UMA DESOBEDIÊNCIA 

AO TRIBUNAL.  ESTES PARÁGRAFOS TAMBÉM SÃO APLICÁVEIS COMO DECISÃO JUDICIAL EM 

MATÉRIA CIVIL. 

 

AVISO PARA O REQUERIDO: ENQUANTO ESTA ORDEM ESTIVER EM EFEITO, TEM DE LHE OBEDECER. 

NINGUÉM, INCLUINDO O REQUERENTE, PODE CONCEDER-LHE PERMISSÃO PARA VIOLAR AS 

DISPOSIÇÕES DESTA ORDEM. 

 

Esta ordem é efetiva imediatamente e deve permanecer em total vigor e efeito até                  

, a não ser que seja modificada ou anulada anteriormente por ordem do tribunal ou, em relação ao Apoio à criança 

ou Direitos e responsabilidades parentais, por um Magistrado. É ORDENADO que seja entregue uma cópia deste 

Ordem pessoalmente ao requerido pela agência de aplicação da lei seguinte,           , ou 

outra agência de aplicação da lei autorizada.  As cópias desta ordem devem ser fornecidas pelo escrivão à agência 

de aplicação da lei com jurisdição na localização da residência do requerente.  
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Esta Ordem é incorporada no registo por referencia de acordo com o M.R. Civ. P. 79(a).   

 

Data:                                                ____________________________________ 

            Juiz, Tribunal de Comarca 

 

Cópia fiel do atestado:       

                Escrivão 

 

 

Em       , entreguei a Ordem para proteção contra abuso ao entregar uma 

cópia pessoalmente ao requerido em          

                

 

Data de nascimento do requerido      

 

                  _______________________________________ 

   Funcionário autorizado (nome em letra de imprensa)   Funcionário autorizado (assinatura) 
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AVISO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS 

A SER PREENCHIDO PELO REQUERIDO 

 

Se lhe for ordenado que restituísse as armas a alguém que não é um funcionário de aplicação da lei, tem de 

preencher e apresentar este formulário.  

 

 Não tenho quaisquer armas de fogo ou armas perigosas em minha posse ou controlo. 

 

 As armas de fogo e/ou armas perigosas listadas foram restituídas por mim a um indivíduo cujo nome e 

morada é:             

                 

As armas de fogo e/ou armas perigosas restituídas ao indivíduo supracitado são: (Indicar cada arma de fogo ou  

arma perigosa restituída e descrever.  Anexar uma folha separada, se necessário.) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

  

Este aviso está a ser apresentado  ao tribunal   à agência de aplicação da lei designada na ordem, no prazo de 

24 horas após a restituição. 

 

AVISO IMPORTANTE  

Este aviso pode ser invocado pelo tribunal ou por funcionários de aplicação da lei.  Pelo presente, é notificado que 

é um crime efetuar uma declaração falsa escrita, que não acredite ser verdadeira, com a intenção de enganar um 

funcionário público na execução dos seus deveres oficiais, num tribunal ou outro documento público.   

17-A M.R.S. § 453.  

 

Data:                

        O Requerido 

 


