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ESTADO DO MAINE 
          TRIBUNAL DE COMARCA 
          Localização:       
          N.º de registo      
 
EM ASSUNTO:     AVISO: Este formulário destina-se apenas a fins de referência. Preencha a 

versão em inglês deste formulário em inglês. Se precisar de ajuda, contacte o 
Escritório do escrivão e será providenciado um serviço de interpretação. 

         
       ORDEM PRÉ-JULGAMENTO/DIREÇÃO DO CASO 
         enquanto mãe     enquanto pai 
 
Através de Ordem anterior sobre este assunto ou por Moção,  Conferência de gestão de processo  

 Pré-julgamento foi agendado para      . Para além do estipulado no 
presente, todas as partes foram devida e oportunamente notificadas sobre a pendência do procedimento. 
 
O Meritíssimo        presidiu estes procedimentos. 
 
1. Partes presentes: 

 Mãe:         Advogado:       
 Pai:         Advogado:       
 DHHS:         PGA:       
 Jovem:         GAL:       
 Cuidador:         Outro:       

 
2. Estado do caso / Outras audiências realizadas em conjunto com esta conferência: 
  Audiência preliminar  Revisão Judiciária   Conclusão  Moção        Adoção 
  Risco    Planeamento de perm.  Pós-TPR  Restabelecimento de PRR 
 
3. Assuntos preliminares: 
 A. Serviço de processo 
   Completo por todas as partes 
   Incompleto por:              
 
 B. O jovem com idade apropriada  foi  não foi notificado deste procedimento. 
 

C. O DHHS  entregou  não entregou uma cópia do aviso deste procedimento à família em questão 
(ou seja, pais adotivos, pais pré-adotivos e/ou cuidadores familiares).  O Tribunal ordena desta 
forma que o aviso seja fornecido a      conforme se segue:     . 

 
 D.  A(s) criança(s) entrou/entraram nos cuidados de acolhimento em      . 
 
 E.  Data da última visita do GAL à(s) criança(s):    .  Último relatório 
do GAL datado de:          . O relatório do GAL  foi  não foi admitido como prova e 
foi circulado pelas partes. 
 
 F.  Existem ações auxiliares pendentes no Tribunal    relativamente ao contacto entre as 
partes e outras pessoas envolvidas neste caso. 

  Existe uma Ordem judicial em vigor emitida pelo Tribunal      que proíbe o 
contacto entre as partes e outras pessoas envolvidas neste caso. 
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 G. Declarações financeiras: 
   preenchidas e entregues pelo(a)  mãe  pai 
   mãe  pai deve entregar até:           
   não aplicável porque:            
 
 H. Colocação: 
   Nenhuma questão de colocação 
   Colocação alternativa sugerida 
    progenitor sem custódia:           
    familiar/outro recurso:           
    outro:             
   Estudo compacto interestadual necessário referente a:        
 
 I. Paternidade: 
   Nenhuma questão de paternidade  questão de paternidade referente a:     
    Testes de paternidade a serem realizados por:        
 
  J. Indian Child Welfare Act: 
   Não é aplicável a esta família 
   DHHS deve investigar N.A.  Herança de:         
   Notificar Tribo       . 
          Tribo notificada em       
  A tribo respondeu em      e é representada por        
 
4. Ordem atualmente em vigor: 
  Custódia para DHHS 
   Reunificação necessária com:           
   Nenhuma reunificação necessária com:          
  Custódia para  pais  mãe  pai  outro:             com as condições especificadas. 
  Plano permanente estabelecido 
  Direitos parentais dos  pais  mãe  pai concluídos 
  Nenhuma ordem 
 
5. Avaliações/serviços ordenados pelo tribunal:          
 
6. Necessidades da(s) criança(s): 
   Todos os serviços necessários implementados 
   A providenciar             
   A(s) criança(s)  está/estão na escola      não está/estão na escola    
   Contacto de ligação educacional relativamente a questões escolares:      
 
7. Considerações especiais: 
  Intérprete necessário para:            
  Habeas necessário para:             
  Outro:               
 
8. Questões não resolvidas: 
  Risco   Serviços   Conformidade com o plano de reunificação 
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  Colocação  Visita   Outro:         
 
9. Testemunhas e meios de prova: 
 Número estimado de testemunhas:   DHHS    GAL    Interveniente 
        Mãe    Pai    Outro 
 
10. Tempo estimado necessário para o julgamento:          
 
11. Considerações especiais de agendamento: 
   Expiração em 120 dias:         
   Outro:               
 
12. A descoberta deve ser concluída de forma a garantir que o julgamento não é adiado. A não conclusão 
da descoberta não deve adiar o julgamento nem constituir fundamentação para um adiamento. 
 
13. O advogado deve apresentar e trocar uma lista de testemunhas e meios de prova e cópias dos meios 
de prova propostos. 
   Dez dias antes do julgamento 
   Outro:               
 
14. As partes devem executar atempadamente quaisquer formulários de “divulgação de informação” 
necessários para a partilha completa de informações entre os advogados, assistente social e GAL. 
 
15. Todos os meios de prova, para além dos pretendidos para refutação, devem ser previamente 
assinalados e partilhados com todos os advogados antes do julgamento. 
 
16. Outras questões: 
   Os relatórios e avaliações escritos devem ser admitidos como prova em vez do testemunho 
direito dos autores, desde que o proponente disponibilize o autor para contrainterrogatório. 
   Outro:              
   O GAL deve entregar um relatório escrito até         
 
17.  Deve ser realizada uma conferência de acordo em         
conforme discutido pelas partes. 
 
18.  Outra:              . 
 
QUALQUER OBJEÇÃO A ESTA ORDEM DEVE SER APRESENTADA A ESTE TRIBUNAL NO 
PRAZO DE DEZ DIAS DESDE A DATA DA MESMA OU SERÁ CONSIDERADA RENUNCIADA. 
 
O escrivão deve introduzir o seguinte no registo: 

 Ordem de pré-julgamento/direção do caso datada de               entregue.  
 Uma audiência         é agendada para     

às     .  
 O julgamento sobre este assunto é  agendado para       . 

  é colocado no registo final para a finalidade de uma audiência    . 
             . 

       foi adicionado como uma parte      neste caso. 
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De acordo com o M.R.Civ.P. 79(a), esta Ordem está incorporada no registo por referência mediante 
direção específica do Tribunal. 
 
 
 
Data:                
             Juiz Presidente, Tribunal de Comarca do Maine 
 
 
 
 

CITAÇÃO DA ORDEM 
 
As partes receberam cópias da Ordem  em mãos  ao enviar uma cópia por correio normal para os 
seguintes indivíduos: 
 
  Procurador-Geral Adjunto 
  Departamento de Saúde e Serviços Humanos 
  Advogado para mãe/mãe autorrepresentada 
  Advogado para pai/pai autorrepresentado 
  Guardião ad litem 
  Tutor de permanência 
  Interveniente:         
  Outra:          
  Maine CASA Office, se aplicável 
 
 
Data:                
                Escrivão do Tribunal de Comarca 


