
Declaração de bens e outras  
informações financeiras
Certifique-se que pode pagar a sua multa

www.gov.uk/crime

Deve preencher este formulário e enviá-lo 
para o tribunal ou entregá-lo em mão ao 
oficial de diligências à chegada ao tribunal. Se 
não fornecer ao tribunal a sua declaração de 
bens e outras informações financeiras, ou se o 
tribunal não estiver satisfeito de lhe terem sido 
prestadas suficientes informações fiáveis, este 
tem o direito a tomar a decisão que considerar 
adequada à sua situação financeira.

Nota: Quando fornecer ao tribunal uma 
declaração dos seus bens e situação financeira, 
na sequência de um pedido oficial, constitui um 
crime prestar falsas declarações ou não divulgar 
conscientemente factos materiais.

Se o tribunal ordenar que pague uma multa ou 
outra imposição financeira, ser-lhe-á exigido 
que pague conforme ordenado pelo tribunal, 
isto poderá ser no dia da imposição. Por favor, 
tenha disponível consigo um método de 
pagamento.

Aconselhamento externo
Se precisar de aconselhamento imparcial e externo 
sobre os seus direitos legais, a gestão da sua dívida 
ou as possíveis consequências das multas ou do não 
pagamento das suas multas, pode contactar:

•	 National	Debt	Line:	0808	8084000	ou	 
www.nationaldebtline.co.uk

•	 Citizens	Advice:	www.citizensadvice.org.uk

Conclusão e devolução deste formulário
A	sua	declaração	de	bens	e	outras	informações	
financeiras pode ser devolvida antes da sua audiência. 
Deve ser enviada pelo correio ou entregue em pessoa 
ao tribunal onde o seu caso será julgado. O endereço 
do tribunal pode ser encontrado no formulário da 
intimação/acusação/requisição ou pode ser obtido 
através do seu tribunal de primeira instância local. 
Respostas por e-mail ou telefone não são aceites.

Pode ser-lhe exigido que forneça provas da sua 
situação financeira, por ex. folhas de vencimentos, 
cadernetas	de	benefícios,	contas.	Por	essa	razão,	deve	
trazer	cópias	consigo	no	dia	da	sua	audiência.

A	informação	que	fornece	pode	ser	usada	pelo	tribunal,	
ou	outra	organização	autorizada	agindo	de	acordo	
com as instruções do tribunal, para impor a recolha 
de qualquer imposição financeira pronunciada por um 
tribunal contra si em caso de não pagamento.

Assistência adicional
No	caso	de	ter	problemas	ao	ler	este	formulário,	
contacte o tribunal de primeira instância que emitiu 
esta notificação ou inicie sessão em hmctsformfinder.
justice.gov.uk e digite MC100 por baixo do número do 
formulário	para	localizar	a	sua	língua	requerida.

Línguas adicionais: Chinês (tradicional e simplificado), 
Croata, Checo, Grego, Gujarati, Hindi, Curdo, Polaco, 
Punjabi, Português, Sérvio, Espanhol, Turco, Urdu e 
Galês.
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Suas obrigações legais

Este é um pedido oficial do responsável 
designado. É necessário que cada requerido que 
é processado por um crime forneça informação 
financeira, quando solicitado.

Constitui um crime não fornecer ao tribunal 
uma declaração de bens e outras informações 
financeiras, na sequência de um pedido oficial. 
Quando fornecer ao tribunal uma declaração 
dos seus bens e situação financeira na sequência 
de um pedido, constitui um crime:
•	prestar	falsas	declarações	

•	não	divulgar	conscientemente	factos	materiais

As	multas	e	outras	imposições	financeiras	devem	ser	
pagas conforme ordenado pelo tribunal, isto poderá ser 
no dia da imposição. Podem ser pagas através de: cartão 
de crédito ou débito, online, em www.gov.uk/pay-court-
fine-online, pelo telefone (incluindo a partir das linhas 
dedicadas no tribunal), por cartão de pagamento, por 
ordem permanente ou débito directo. 

Ao	decidir	o	valor	de	quaisquer	multas	ou	outras	
imposições financeiras, o tribunal terá em consideração a 
informação que forneceu sobre a sua situação financeira, 
incluindo os seus bens. Quaisquer outras multas 
pendentes que tenha serão tidas em consideração ao 
impor e aplicar uma multa. O resto da informação na 
secção	de	despesas	só	é	relevante	se	não	lhe	for	possível	
fazer	o	pagamento	na	totalidade	no	próprio	dia.	Pode	
solicitar que o tribunal lhe conceda um tempo adicional 
para pagar, o que o tribunal vai ter em consideração mas 
não necessariamente aprovar.

Se não pagar conforme ordenado, pode ser enviado 
para a prisão.
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1. Dados pessoais

2. Dados de rendimentos 3. Despesas

4. Outras informações

Economias totais

Rendimento do/a parceiro/a, 
incluindo benefícios

Acrescente qualquer outra informação  
(por exemplo quaisquer bens não 
mencionados em cima) que acredite que o 
tribunal deva ter conhecimento aqui:

Use MAIÚSCULAS 
EM LETRA DE 

IMPRENSA 

Declaração de bens e outras 
informações financeiras
Se o tribunal impor uma multa ou outra 
imposição financeira, ser-lhe-á exigido que 
faça o pagamento no próprio dia.  Forneça 
provas dos seus bens e da sua situação 
financeira ao tribunal.

Renda, hipoteca ou 
alojamento

£

Imposto municipal £

Seguros (de casa, vida, etc.) £

Alimentação dos filhos £

Despesas de viagem  
(Combustível, carro, transporte 
público etc.)

£

Facturas de serviços  
(gás, água, electricidade, etc.)

£

Telefone (inc. telemóvel) £
Assinatura de serviço de 
televisão (licença, satélite, etc.)

£

Outras multas (especifique o 
tribunal)

£

£
£

Ordens do tribunal da 
comarca £

Amortizações de empréstimo 
(cartão de crédito, banco, etc.)

£

Outras despesas (por favor, especifique)

£
£
£
£

Despesas totais £

Se estiver empregado
Profissão

Nome do empregador

Endereço do empregador

Código postal

Número de telefone do empregador

Sou trabalhador independente como

Seu salário líquido £

Qualquer outro 
rendimento £

Rendimentos totais £

Se NÃO estiver empregado

indique desde quando

Recebe benefícios? Sim Não

Se Sim, indique em baixo que  
benefício(s) recebe.

Nome(s) próprio(s)

Nome de família

Endereço

Código postal

Número de telefone de casa

Número de telemóvel

E-mail

Data de 
nascimento
Número de Segurança Social

Número de registo do veículo

É o proprietário  
registado do veículo? Sim Não

Número de  
filhos dependentes

Pode pedir ao tribunal que lhe conceda mais 
tempo para pagar. Se quiser pedir mais tempo 
ao tribunal, precisará de fornecer dados e prova 
das suas despesas. O tribunal irá considerar o 
seu pedido, mas pode não o atender.

£

£

2 3 4

Assinatura

Data

Compreendo que se, conscientemente, prestar 
declarações falsas ou não divulgar, conscientemente, 
qualquer facto relevante, trata-se de um crime pelo 
qual posso receber uma outra multa.

Apenas para uso oficial
Número do caso

Data da audiência

Para todos os seus rendimentos e despesas, 
por favor indique se os valores são:

Semanais Quinzenais Mensais


