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Nº do depósito Processo

Autor / impetrante / reclamante / credor

Réu / impetrado / reclamado / devedor

Importância

Pessoa(s) autorizada(s)

Informações complementares

Recebi em ___ _ __ / ____ __ / _ __ ___ _ __ _ __ _____

CPF _____ ____________________________________________

CI ______ _____________________________________________

Assinatura

Alvará Judicial

O(a) Desembargador(a)______________________________________________________________, autoriza o

Banco__________________________________________________________que, em cumprimento ao presente, extraído

dos autos do processo acima referido, pague à(s) pessoa(s) autorizada(s) a importância supra, depositada à disposição

Eu,_________________________________________________________, Titular da Coordenação de Arrecadação

e Contadoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o lavrei e conferi.

subscrevo e assino.

deste juízo.

Belo Horizonte,_______de_________________________de____________.

Desembargador(a) Relator(a), o

ALVARÁ JUDICIAL

2ª Instância

Eu,_________________________________________________________,

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça

Petição intermediária
(quando já houver processo 

físico em curso)

Número do processo (numeração única padrão CNJ): _______-__.____._.__.____    
Unidade Judiciária competente:

Medida requerida:
___ I - “habeas corpus” e mandado de segurança; 
___ II - medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados 
especiais; 
___ III - comunicações de prisão em �agrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e 
substituição de medidas cautelares diversas da prisão, e desinternação; 
___ IV - representações da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão 
preventiva ou temporária; 
___ V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, 
desde que objetivamente comprovada a urgência; 
___ VI - pedidos de alvarás, justi�cada sua necessidade, pedidos de levantamento de importância em dinheiro 
ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, requisições de 
pequeno valor - RPVs e expedição de guias de depósito; 
___ VII - pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento; 
___ VIII - pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional, 
indulto e comutação de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ no 62, de 17 de março de 2020, e da Portaria Conjunta no 19/PR-TJMG, de 16 de março 
de 2020, do Governo de Minas e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG; 
___ IX - pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e
___ X - autorização de viagem de crianças e adolescentes, observado o disposto na Resolução do CNJ no 295, de 
13 de setembro de 2019. 

Nome da parte:

Endereço da parte:
Rua/Av.:
Número:   Complemento:
Bairro:    Cidade:
Estado:   CEP.:

Filiação:
Mãe:
Pai:

Data de nascimento: ___/___/_____

Naturalidade:
Carteira de identidade:
CPF:

Nome do representante (advogado-OAB, defensor público-MADEP ou promotor de justiça):

Telefone:
E-mail de contato pessoal:
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