
 
ESTADO DO MAINE 

         TRIBUNAL DE COMARCA 
         Localização:      
         N.º de registo      
        

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. 

 
EM ASSUNTO:       CONSENTIMENTO E ORDEM 
                DE CONCLUSÃO DOS  
               DIREITOS PARENTAIS 
                 22 M.R.S. §§ 4050-4059 
 
 
 Em      , agindo de acordo com os termos da Lei de proteção de 
menores e serviços de menores e famílias, 22 M.R.S. §§ 4001-4099-H, o Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos do Estado do Maine apresentou uma Petição para a Conclusão dos direitos parentais a 
este Tribunal relativamente à(s) criança(s) supracitada(s). 
 
 Por ordem deste Tribunal, uma audiência referente à Petição para a Conclusão dos direitos 
parentais foi agendada para        . Para além do estipulado no 
presente, todas as partes foram devida e oportunamente notificadas sobre a pendência do procedimento. 

 Foi fornecido um aviso insuficiente a      . O Tribunal ordena 
desta forma que o aviso seja fornecido a ele/ela/eles conforme se segue:       
             
              
 
 As partes seguintes compareceram em Tribunal perante o Meritíssimo              : 

 Mãe         Advogado da mãe       
 Pai          Advogado do pai       
 Agente DHHS        PGA         
 Jovem          GAL         
 Cuidador         Advogado        

 
A. O DHHS  entregou  não entregou uma cópia do aviso deste procedimento ao cuidador 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:               . 
 
B. O jovem com idade apropriada  foi  não foi notificado deste procedimento.   
 
C. A(s) criança(s) entrou/entraram nos cuidados de acolhimento em                . 
 
D.  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.  
 
E.   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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CONSENTIMENTO PARA A CONCLUSÃO DOS DIREITOS PARENTAIS 

 
Eu,        ,  mãe  pai da(s) criança(s) mencionada(s) acima, compreendo 
que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Estado do Maine apresentou uma Petição que pede 
ao Tribunal que termine os meus direitos parentais de       , e que 
se o Tribunal ordenar a conclusão dos meus direitos parentais, essa ordem terá os seguintes efeitos:     
 Uma Ordem de conclusão dos direitos parentais retira aos pais e à criança todos os direitos legais, 
poderes, privilégios, imunidades, responsabilidades e obrigações perante eles para além de progenitor e 
filho, exceto os direitos de herança entre o filho e o progenitor. 
 A conclusão dos direitos de um dos progenitores não deve afetar os direitos do outro progenitor. 
 Um progenitor cujos direitos tenham sido concluídos não terá o direito a receber aviso dos 
procedimentos de adoção da criança, nem terá qualquer direito a contestar a adoção ou participar nos 
procedimentos. 
 Nenhuma ordem que conclua os direitos parentais pode retirar o direito de uma criança aos benefícios 
da mesma se qualquer terceiro, agência, estado ou Estados Unidos; nem poderá afetar os direitos e 
benefícios que um nativo americano recebe por descendência de um membro de uma tribo indígena 
reconhecida a nível federal. 
 Os efeitos de uma ordem de conclusão foram-me explicados e ao compreender esses efeitos, consinto 
desta forma voluntariamente a conclusão dos meus direitos parentais na(s) criança(s) mencionada(s) 
acima. 
 Também renuncio ao meu direito de recorrer em relação a este assunto. 
 
 
Data        Assinatura:           
 

CONSTATAÇÕES E ORDEM 
 
 O progenitor que assinou acima compareceu e executou de forma voluntária e intencional perante 
mim o Consentimento para a conclusão dos direitos parentais. Assim, É DESTA FORMA ORDENADO 
de acordo com o 22 M.R.S. §§ 4050 e 4057 que os direitos parentais de       
em relação a         sejam desta forma concluídos. 
 
 O Plano de permanência deve ser:                    . 
 

 Antes da conclusão dos direitos parentais, o progenitor foi acusado de um crime contra a criança. Os 
direitos parentais de      , que são concluídos, exige o pagamento de um 
montante único de $             para ajudar no apoio financeiro futuro da criança. 22 M.R.S. § 4056(5) 
 
 O escrivão deve introduzir o seguinte no registo: 

 
Consentimento e Ordem de conclusão dos direitos parentais de  mãe  pai em relação a 

         datado de      entregue. 
Revisão judicial agendada para      . 
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 
 
PC-010, Rev. 04/14    Página 2 de 3 
 



 
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 
  Advogado para mãe/mãe autorrepresentada 
  Advogado para pai/pai autorrepresentado 

  GAL 
  Maine CASA Office, se aplicável 

  Outra:        
  Outra:        
 
 
Data:                   
           Escrivão do Tribunal de Comarca 
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