PEDIDO DE REGISTO DE DIVÓRCIO
Decretado por um Tribunal ou por um Notário após 01/03/2001
Demande d’enregistrement de divorce décrété par un Tribunal ou un Notaire après le 01/03/2001

Nome completo do requerente – nom du demandeur : __________________________________________
Nº BI/CCidadão e C.N.I - nº doc(s). Identité : __________________________________________________
Morada – adresse : ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N°de tel : _________________________________________________________________________
email : _________________________________________@________________________________
Nome completo do ex-cônjuge – Nom complet de l’ex-coinjoint : _____________________________________
Data de nascimento do ex-cônjuge – Date de naissance de l’ex-conjoint : _______________________________
Local de nascimento do ex-cônjuge – lieu de naissance de l’ex-conjoint ________________________________
Nacionalidade do ex-cônjuge – Nationalité de l’ex-conjoint : ________________________________________
Em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) declaro que tomei conhecimento de que os
dados pessoais aqui solicitados têm por finalidade a instrução do procedimento com vista à decisão do pedido supra
referido e consinto a recolha dos meus dados pessoais, o seu tratamento e transmissão a terceiros que estejam
envolvidos no processo ou operacionalização do mesmo, bem como a sua manutenção durante o prazo legal
estabelecido pelas entidades envolvidas. Estou ciente de que em qualquer momento poderei exercer os meus direitos
de acesso e oposição ao tratamento dos dados, nos termos da legislação em vigor, devendo, neste caso, enviar um mail
para cgparis@mne.pt.

Assinatura – signature: _______________________________________________________________
(idêntica à do documento de identificação - identique à celle portée sur le document d’identité)

Deve juntar os seguintes documentos - joindre obligatoirement les documents suivants :

1 - Sentença de divórcio proferida por tribunal:
A "Grosse" ou a "Copie" do julgamento do divórcio com o carimbo da "Formule
Executoire", emitida pelo Tribunal;
Certificado (formulário) previsto pelo artigo 39" do Regulamento CE nº 2201/2003, emitido
pelo Tribunal;
Cópia de documento de identificação português válido e justificativo de domicilio;
2 - Divórcio decretado por Notário:
Cópia certificada conforme da Convention de Divorce;
Fotocopia certificada conforme do “certificat de dépôt de la Convention” (Notário);
Certificado (formulário) previsto pelo artigo 39" do Regulamento CE nº 2201/2003, emitido
pelo Notário
Cópia de documento de identificação português válido e justificativo de domicílio;
Custo – coût : 30 €
Redigir cheque à ordem de - rédiger chèque à l’ordre de : Consulat du Portugal à Paris

Envie para - envoyer à : Consulat du Portugal – 6 rue Georges Berger – 75017 Paris

