
„Quero divorciar-me –  
o que vai acontecer agora?“ 
 
No caso duma separação tem de esperar 
problemas emocionais, materiais e legais.É 
ainda mais difícil separar-se duma relação 
violenta. 
 
Então é importante saber: 
 
Quem me ajuda com os meus problemas? 
Que direitos tenho? 
O que vai acontecer com os meus filhos? 
 
No 
 
Centro de Aconselhamento para Mulheres 

Robert-Koch-Str. 18 – 45879 GE 
 20 77 13 

recebe informações não burocráticas e 
rápidas. 
 
No nosso Centro de Aconselhamento 
respondem-se tanto questões gerais sobra a 
nova lei de proteção contra a violência como 
assuntos de separação e divorcio de 
maneira curta e não burocrática. 
 
Sem horas marcas na  
terça-feira, quinta-feira e sexta-feira 
das 09:00 até às 12:00. 
 
Além disso, pode informar-se sobre a 
assistência para os custos de processo e o 
aconselhamento. Os nossos 
aconselhamentos são gratuitos e estão 
sujeitos ao segredo professional. 

De que vivem eu e os meus filhos? 
 
O seu marido está obrigado a informar-lhe 
sobra a rende dele. Se o sustento é ainda 
incerto (por advogado ou por juramento) e 
cai numa crise financial por causa de 
violência e separação, pode solicitar 
prestações sociais como subsídio de 
desemprego II (Hartz IV) / assistência social. 
 
A agência de empregos / os servícios de 
assistência social estão obrigados 
legalmente a informá-lo a aceitar e examinar 
o seu requerimento para assistência social. 
 
Tem a sua conta própria? 
Se não tiver uma conta própria, abra uma! É 
necessário poder indicar um próprio número 
de conta para transferir prestações como  
por exemplo abono de família. 
 
Se tiver filhos 
É aconselhável solicitar o adiantamento para 
a pensão familiar (no máximo até aos 12 
anos) e, se for necessário, solicitar o abono 
de família antes de solicitar prestações 
sociais.  
Para solicitar, tem de levar os documentos 
dos filhos que vivem consigo e o bilhete de 
indentidade ou outro documento de 
indentidade. 
 

Agência de empregos / Servícios de 
assistência social: 
A agência de empregos / os servícios de 
assistência social tem de descontar o 
adiantamento para  pensão familiar, o abono 
de família e, se for necessário, a pensão 
familiar com o direito às prestações sociais. 
Na agência de empregos / nos servícios de 
assistência social tem de provar a sua 
separação por um atestado do seu 
advogado. Tenha em conta que a prestação 
social é calculada sòmente a partir do dia de 
solicitar, nunca retroactivamente! 
Leve consigo os documentos ou as cópias 
seguintes para a agência de empregos / os 
servícios de assistência social caso dispuser 
destes: 
- documentos de todas as rendas 
- bilhetes ou documentos de identidade do 

escritório de imigração, possivelmente 
certificado de residência 

- contrato de aluguer 
- documentos de gastos de água, 

electricidade e aquecimento 
- extratos de conta dos últimos três meses 
- Carteira de Previdência Social, cartão de 

contribuinte fiscal 
- certidões de nascimento, certidão de 

casamento, certificados, Cartão de 
Beneficiário da Segurança Social (porque 
foi assegurado pelo seu marido durante a 
separação) 

- se for possível, cadernetas de poupança 
e acções 

- contratos de compra e venda ou 
contratos de crédito 

Leve os documentos sobreditos para o 
aconselhamento! Há requerimentos para 
adiantamento para pensão de família em 
nossa casa. Ajudamos-lhe a preencher os 
formulários se souber o alemão 
insuficientemente. 



 
Habitação 
 
Informe-se sobre as possibilidades legais se 
quiser sair da habitação comum ou 
apresentar um requerimento para a utiliziar 
sòzinha! 
 
Se encontar temporariamente refúgio fora da 
habitação comum, pode obter um certificado 
de subsídio para o aluguer (WBB) caso tiver 
uma renda baixa ou prestações baixas: 
 
Se receber prestações sociais, tem de 
reparar no tamanho de habitação apropriado 
e a quantia do aluguer quando busca uma 
habitação. Na agência de empregos ou nos 
serviços de assistência social ou em nossa 
casa pode receber informações sobre isto. 
 
Importante: Não concluda nenhum 
contrato de aluguer sem consultar a 
agência de empregos / os servícios de 
assistência social! 
 
Entre outras coisas, pode encontrar anúncias 
de imóveis 
 
- em nossa casa 
- na Câmara Municipal em GE-Buer 
- ou por meio de anúncios, por exemplo no 

Stadtspiegel, no WAZ: 
 
De mais a mais, pode consultar várias 
companhias de habitação. Pode encontrar 
informações sobre isso no Centro de 
Aconselhamento para Mulheres. 
 

 
Refúgio para mulheres 
 
Se tiver de abandonar a sua habitação por 
causa de violência doméstica, tem a 
possibilidade de encontrar temporariamente 
protecção e viver um refúgio para mulheres. 
 
Damos-lhe outras informações também 
sobre refúgios para mulheres nas outras 
cidades. 

 
 

Pode chamar o refúgio para 
Mulheres em GE sob 

 
 20 11 00 

 
 
Direitos de accesso em caso de violência 
doméstica: 
Em casos discutíveis ou casos de tratamento 
violento para com os filhos pode exclarecer o 
regulamento de custódia também antes do 
divórcio. 
 
Importante: Se for possível, procure os 
mesmos documentos que são mencionados 
sob o ponto “Agencia de empregos / 
Servícios de assistência social antes de sair 
da habitação comum para dispor dos 
documentos necessários para um 
aconselhamento ou possivelmente para um 
subsídio lícito. Ou deposite cópias em casa 
duma pessoa íntima. Isto serve 
especialmento em caso de violência 
doméstica, porque não tem de exigir os 
documentos do ex-marido. 
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SEPARAÇÃO – DIVÓRCIO 

 
 
 Habitação 
 Filhos? 
 Servícios de Assistência Socia? 
 Trabalho? 
 Custódia? 
 
 

 0209 - 20 77 13 
 

Horas de aconselhamento: 
Na terça-feira, na quinta-feira e na sexta-feira 

das 09:00 até às 12:00 
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