
 
 

Passo a Passo – Pedido de Habilitação à Adoção 
(Com a pandemia e a implantação do Pje o pedido de habilitação à adoção, ou seja a 

realização do preenchimento do cadastro/formulário, deverá ser feito de forma virtual).  

 

 
- A pessoa interessada em adotar uma criança ou adolescente deve primeiramente se habilitar 

como pretendente à adoção: 

 1º PASSO: Providenciar a documentação necessária (artigo 197-A – ECA): 

- cópias da Cédula de Identidade – RG e do CPF; 

- certidão negativa de antecedentes criminais - 1º e 2º graus;  

- certidão negativa de distribuição cível - 1º e 2º graus;  

Observação: As certidões podem ser emitidas gratuitamente pelo site do TJMT: sec.tjmt.jus.br 

- cópia da certidão de nascimento ou de casamento, ou declaração relativa ao período 

de união estável 

- comprovante de domicílio 

- comprovante de renda familiar 

- atestados de sanidade física e mental 

 

 2º PASSO: Participar do curso preparatório para pretendentes à adoção  

(Nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande deve entrar em contato com o grupo de apoio à adoção, a 

AMPARA (65-99922-0778) e nas demais comarcas entrar em contato com a Vara da Infância e 

Juventude, para se inscrever no curso) 

 

 3º PASSO: Acessar o cadastro de pretendentes à adoção estadual (virtual) no site 

do tribunal de Justiça (adocao.tjmt.jus.br) – (digitalizar todos os documentos necessários) 

 



 

 

Nessa página poderá obter as informações e acessar o cadastro, onde deverá ser 

preenchido um formulário com os dados pessoais, o perfil da criança/adolescente 

desejado e anexar os documentos. Feita essa etapa clica em salvar, e seu pedido será 

enviado para o cartório distribuidor da respectiva Comarca.  

 O pretendente deverá entrar em contato com a Vara da Infância e Juventude de sua 

comarca para saber o número do seu processo. 

 Deferido o pedido de habilitação, o pretendente será inserido no cadastro do Sistema 

Nacional de Adoção e Acolhimento - SNA/CNJ. 

 Após realizado o cadastro, o pretendente aguardará a criança ou adolescente que 

atenda o perfil solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – SNA 

 
- Após o pretendente estar devidamente cadastrado, ele pode acessar o sistema para saber sua 

colocação, por meio do endereço eletrônico: www.cnj.jus.br/sna, vai clicar na aba Acesso 

aos pretendentes, preencher o número do CPF e do processo. 

 

 

 
 

Aparecerá uma mensagem para o pretendente sobre sua colocação na comarca e no estado. 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/sna


 


