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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça
Use a tecla
"TAB" para
navegar nos
campos.

Requerimento de Habilitação de
Postulante(s) à Adoção no
Cadastro de Pretendentes

AO JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE
/ MG

Use a tecla "TAB" para navegar nos quadrados e tecle "ENTER"
PARA MARCAR ou DESMARCAR a opção.

REQUERIMENTO:

Individual

Conjunto

PRIMEIRO REQUERENTE OU REQUERENTE ÚNICO
QUALIFICAÇÃO
Nome Completo

Naturalidade (Cidade e Estado)

Data de nascimento
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Filiação

Estado Civil

Profissão

Escolaridade

Pág 1/6

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça

Requerimento de Habilitação de
Postulante(s) à Adoção no
Cadastro de Pretendentes

Cédula de Identidade (número do registro geral - RG e órgão expedidor)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Telefones para contato

Endereço de e-mail

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Logradouro (rua, avenida, alameda, praça, travessa, etc.)

Número

Complemento (número do apartamento, bloco, etc)

Bairro

Cidade

CEP

Estado

Tipo de moradia (indicar se a residência é própria ou alugada ou se reside com familiares ou com terceiros)

Moram outras pessoas na mesma residência? Se SIM, indicar se enteado, sobrinho, primo, afilhado, etc.
Não é necessário indicar os filhos naturais

ENDEREÇO PROFISSIONAL
Não exerce atividade remunerada
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Nome da Empresa, órgão ou instituição em que trabalha, indicando se é empregado ou funcionário, e no caso de
autônomo ou pequeno empresário, indicar a natureza do negócio, como escritório, loja, oficina, etc.

Logradouro (rua, avenida, alameda, praça, travessa, etc.)

Número

Complemento (número do apartamento, bloco, etc)

Bairro
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça

Requerimento de Habilitação de
Postulante(s) à Adoção no
Cadastro de Pretendentes

Cidade

CEP

Estado

Renda mensal média

SEGUNDO REQUERENTE
Se a habilitação for postulada por requerente único, deixar os campos abaixo em branco.

QUALIFICAÇÃO
Nome Completo

Naturalidade (Cidade e Estado)

Data de nascimento

Filiação

Estado Civil

Profissão

Escolaridade
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Cédula de Identidade (número do registro geral - RG e órgão expedidor)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Telefones para contato

Endereço de e-mail
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça
Mesmo endereço do primeiro requerente

Requerimento de Habilitação de
Postulante(s) à Adoção no
Cadastro de Pretendentes

Outro endereço

Logradouro (rua, avenida, alameda, praça, travessa, etc.)

Número

Complemento (número do apartamento, bloco, etc)

Bairro

Cidade

CEP

Estado

Tipo de moradia (indicar se a residência é própria ou alugada ou se reside com familiares ou com terceiros)

Moram outras pessoas na mesma residência? Se SIM, indicar se enteado, sobrinho, primo, afilhado, etc.
Não é necessário indicar os filhos naturais

ENDEREÇO PROFISSIONAL
Não exerce atividade remunerada
Nome da Empresa, órgão ou instituição em que trabalha, indicando se é empregado ou funcionário, e no caso de
autônomo ou pequeno empresário, indicar a natureza do negócio, como escritório, loja, oficina, etc.

Logradouro (rua, avenida, alameda, praça, travessa, etc.)

Número

Complemento (número do apartamento, bloco, etc)

Bairro
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Cidade

CEP

Estado

Renda mensal média
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça

Requerimento de Habilitação de
Postulante(s) à Adoção no
Cadastro de Pretendentes

DADOS DOS FILHOS
Nome completo do primeiro filho

Data de nascimento

Gênero

Filiação:
Só do primeiro requerente
Adotivo

Só do segundo requerente

Do casal

Só do segundo requerente

Do casal

Só do segundo requerente

Do casal

Só do segundo requerente

Do casal

Natural

Nome completo do segundo filho

Data de nascimento

Gênero

Filiação:
Só do primeiro requerente
Adotivo

Natural

Nome completo do terceiro filho

Data de nascimento

Gênero

Filiação:
Só do primeiro requerente
Adotivo

Natural
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Nome completo do quarto filho

Data de nascimento

Gênero

Filiação:
Só do primeiro requerente
Adotivo

Natural
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Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça

Requerimento de Habilitação de
Postulante(s) à Adoção no
Cadastro de Pretendentes

ESPECIFICAÇÃO DE PERFIL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE ADOTANDO
Sem restrição

Faixa etária

Raça

Gênero

Necessidades especiais

Grupos de irmãos (se for o caso, indicar a quantidade máxima de irmãos e a faixa etária limite do irmão mais velho)

Aceita(m) gêmeos

O(s) requerentes, devidamente qualificados acima, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, postular
sua habilitação e subsequente inscrição no cadastro de pretendentes à adoção, nos termos do art. 50 do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Requer(em) o recebimento e o processamento do presente pedido e dos documentos anexos, nos termos do art.197-A
e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Termos em que:
Pede(m) deferimento.

Local e data do requerimento

Cód. 10.30.713-3 versão de 07/07/2016

Assinatura(s)
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