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ESTADO DO MAINE 
 

         TRIBUNAL DE COMARCA 
         Local        
         N.º de registo       
      O Requerente 
        RESPOSTA E PEDIDO RECONVENCIONAL 
          DE DIVÓRCIO 
 v.         (com filhos) 
          Posse de imóvel envolvida 
      O Requerido         19-A M.R.S. §§ 901, 1652, 1653, 1851   
          M.R. Civ. P. 10(a) 
 
 
 VEM AGORA O REQUERIDO e para sua Resposta e Pedido Reconvencional de Divórcio, afirma o seguinte: 
 
 

1. O requerido admite os parágrafos n.º  __________________________________________ ou o Pedido de 
divórcio do requerente. 

2. O requerido nega os parágrafos n.º  ____________________________________________ ou o Pedido de 
divórcio do requerente. 

3. Em resposta adicional ao pedido do requerente, o requerido afirma o seguinte: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
PEDIDO RECONVENCIONAL DE DIVÓRCIO 

           

1. O requerido casou-se legalmente com o requerente em (cidade)                        , 
 (condado)               , (estado)    , no dia      (mês/dia/ano) 
  

2. O requerido reside atualmente em (cidade)      , (condado)               , (estado) . 
 

Se alguma das partes desejar manter a sua morada confidencial, essa parte deve preencher uma Declaração para 
morada confidencial (FM-057). Este formulário está disponível no gabinete do escrivão ou em courts.maine.gov. 

  

3.   O requerente reside atualmente em (cidade)          , (condado)                          , (estado)       , OU  
  Desconhece-se a residência do requerente e o requerido envidou esforços necessários e não conseguiu localizar 

o requerente. 
 

4. O tribunal tem jurisdição porque (assinale todas as afirmações aplicáveis): 
  A. O requerido residiu em Maine, em boa-fé, durante seis meses antes de apresentar este pedido; 
  B.  O requerido é residente do Maine e as partes casaram-se no Maine; 
  C. O requerido é residente do Maine e as partes residiam no Maine quando surgiram os motivos para o divórcio; e/ou     
  D. O requerente é residente do Maine. 
 

5.  Nem o requerente nem o requerido pediram o divórcio ou anulação antes deste pedido, OU 
  Foi apresentado anteriormente um pedido de divórcio ou anulação em (nome do tribunal, cidade e estado)    
          N.º de registo                  
  Esse processo:  Foi julgado improcedente em (data)        . 
       Continua pendente. 
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6. As partes têm bens imóveis, E 
  Uma das partes ou ambas as partes têm interesse em propriedades imobiliárias (apresentar e trocar formulário FM-056) 
   Nenhuma das partes tem interesse em propriedades imobiliárias. 

 

7. O requerido lista os seguintes motivos para o divórcio: 
  Diferenças matrimoniais irreconciliáveis entre as partes. 
  Outro                        . 
 

8. O requerido e o requerente são os pais legais das seguintes crianças, 19-A M.R.S. § 1844 (2) (A): 
  Nome        Data de nascimento   Morada atual 
                      
                       
                       
                       
 Indique em baixo onde e com quem as crianças viveram nos últimos 5 anos. 
Nome e morada atual de      Datas em que as crianças viveram  Cidade e estado onde as crianças 
pessoa com quem as crianças viveram    com essa pessoa                          viveram com essa pessoa    
                      
                       
                       
                       
                        
 
9. O requerido não está envolvido de forma alguma e não tem qualquer informação sobre outro processo judicial no  
 Maine ou em qualquer outro estado referente à custódia das crianças, exceto o seguinte: 
   Proteção contra abusos (indique o número de registo):         
  Questão de processo judicial de inventário (indique o número de registo): ________________________________ 
   Outro (descreva o tipo de processo):            
 
10. Ninguém, para além das partes, tem a custódia física das crianças nem reivindica ter a custódia ou 
 direitos de visita em relação às crianças, exceto conforme o seguinte:        
                 
                 
                 

 
11. (Assinale todas as caixas aplicáveis) 
  Nunca foram recebidos benefícios de assistência pública para as crianças. OU   
  Já foram recebidos benefícios, estão agora a receber benefícios ou receberão benefícios de assistência pública para  
 as crianças. E  
   O requerente enviou uma cópia do presente pedido ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos para a 
   seguinte morada:   Support Enforcement Division, Central Office Supervisor, State House 
    Station 11, Augusta, ME  04333-0011. (Deverá ser enviada uma cópia sempre que as crianças tiverem recebido, 
   estiverem a receber ou estiver previsto receberem benefícios de assistência pública.) 
   O Departamento de Saúde e Serviços Humanos emitiu uma ordem de apoio à criança para as crianças. 
   (Se for emitida tal ordem, uma cópia da ordem deverá ser anexada a este pedido.) 
   O Departamento de Saúde e Serviços Humanos foi contactado para estipular, rever, alterar ou implementar uma    
   ordem de apoio à criança relativa às crianças. 
  
12. O REQUERIDO SOLICITA que seja concedido um divórcio e que o tribunal (assinale todas as caixas aplicáveis) 

  Determine os direitos e responsabilidades parentais em relação às crianças menores, 
   incluindo apoio à criança (apresentar e trocar formulário FM-050); 

  Distinga os bens não matrimoniais de cada parte e divida a propriedade matrimonial; 
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  Ordene que o apoio do cônjuge seja pago ao requerido pelo requerente (apresentar e trocar formulário FM-043); 
  Conceder honorários advocatícios razoáveis ao advogado do requerido (apresentar e trocar formulário FM-043); e 
  Alterar o nome do requerido para:                                         . 
 
Data:                 
                          (Assinatura do requerido) 
 
 
 
Advogado do requerido:            O Requerido:         
 Morada:             Morada:         
                 
        Telefone:          Telefone:         
 

 
 
 

ESTADO DO MAINE 
      Condado 
 O requerido supramencionado compareceu em pessoa,       , e prestou 
juramento de que as declarações acima correspondem à verdade. 
        Perante mim, 
 
Data:                                
              Advogado/Notário Público/Escrivão-adjunto 
 
 
 
O requerente tem 20 dias após a intimação com este pedido (tendo recebido uma cópia) para apresentar uma resposta 

ao tribunal e deve entregar cópias de todos os pedidos à outra parte. 


