
ANEXO I
REQUERIMENTO PADRÃO PARA HABILITAÇÃO DE PRETENDENTES À ADOÇÃO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da 
Comarca de: ____________________________

_______________________________________e______________________ vem/ (vêm), 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência para requerer a sua Habilitação para 
Adoção, bem como a inclusão no Cadastro de Pretendentes à Adoção dessa Vara. Para 
tanto  apresenta(m)  a  qualificação  anexa  e  os  documentos  exigidos  pela  Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça/ES.

Aproveito  (amos)  o  ensejo  para  requerer  a  designação  de  data  para  início  das 
providências pelo Setor Técnico e concorda(m) que as intimações sejam feitas por meio 
do telefone nº ______________ ou __________________.

Termos em que,
Pede(m) deferimento.

____________________

____________________



              RELAÇÃO DE DOCUMENTOS  PARA HABILITAÇÃO À ADOÇÃO

1.Carteira de Identidade (RG);

2.Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC/CPF);

3.Certidão de Casamento ou Nascimento (se solteiro);

4.Comprovante  de  residência  (conta  de  água,  luz,  telefone,  energia  elétrica, 
correspondência bancaria ou de cartão de credito, etc.);

5.comprovante de rendimentos, ou declaração equivalente (declaração do imposto de 
renda, declaração do empregador em papel timbrado ou com firma reconhecida, 
etc.);

6. Atestado ou declaração médica  quanto à saúde física e mental;

7.  Atestado  de  antecedentes,  emitido  nos  últimos  seis  meses  pela  Secretaria  de 
Segurança Pública do Estado do Espírito Santo;  

8.  Atestado  de  antecedentes,  emitido  nos  últimos  seis  meses,  pela  Secretaria  de 
Segurança Pública do Estado de sua residência anterior, em caso do pretendente 
residir no Estado há menos de 05 anos;

9. Fotografia do (s) Pretendente (s)



                                 QUALIFICAÇÃO DO (A) PRETENDENTE

1.Nome do(a) requerente:______________________________________

2.Nacionalidade: _____________________________________________.

3.Estado  civil  (casado(a),  união  estável,  solteiro(a),  viúvo(a),  separado(a) 
judicialmente, divorciado(a):___________________________________.

4.Profissão:_________________________________________________.

5.Tem filhos? 
Sim (  )          Não (  )

6.Residência (rua/av.):__________________________________N.º___.
(complemento) ___________, (bairro) _________________________. 

           CEP ____________, (Cidade) _______________________________
           __________________________________(Estado) ________________.

7.Carteira de Identidade: RG n.º ____________________

8.Cadastro de Indentidade do Contribuinte: CIC n.º __________________

9.Telefone(s) residencial(s): `(      )_________________________.

10.Telefone(s) comercial(s): (       )__________________________.

11.Telefone celular: (      ) ____________________________. 

12.Tempo de residência: ______________________________.

13.Anteriormente residi nas cidades: ______________________________
_________________, até _________ (ano em que residiu nesta cidade)

14.Empregador(a): ____________________________________________.

15.Local de trabalho: (av.rua) ____________________________________
__________________________________________________N.º ____.
(complemento): ________________, (bairro): _____________________
CEP: ______________, (cidade): _______________________________
_______________________________(Estado):____________________


