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CHECK LIST  

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – COM FILHO MENOR DE IDADE 

 

Prezado Cliente, 

 

Para análise e ingresso de pedido de Divórcio Consensual – com filho menor de idade 

envolvido – é necessário o ajuizamento de ação judicial, tendo em vista que a criança ou 

adolescente precisa ter seus direitos resguardados pelo Poder Público e o Poder Judiciário. 

Para tanto, temos que deter dos seguintes documentos para averiguação, além da entrevista: 

 

1) Preenchimento integral da ficha encaminhada pelo escritório chamada de 

“CADASTRO DE CLIENTE – OFTA”, com os dados solicitados completos; 

2) Cópia de documento de identificação (RG – com CPF ou CNH); 

3) Comprovante de residência; 

4) Comprovante de renda ou IRPF atualizado (para possível pedido de justiça gratuita 

em processo judicial); 

5) Certidão de Casamento; 

6) Certidão de Nascimento dos filhos menores de idade; 

7) Havendo Bens Imóveis: 

a. Relação e descrição dos bens, contendo: 

i. Contrato de Compra e Venda; e 

ii. Certidão atualizada da matrícula no Registro de Imóveis 

competente; 

8) Havendo Veículos Automotores: 

a. Documento de Propriedade dos Veículos – CRLV; 

9) Relação de Bens Móveis que interessem à Partilha, com suas respectivas Notas 

Fiscais, se possível; 

 

IMPORTANTE: o envio destes documentos, aliado a entrevista realizada com o 

cliente, está sujeito a análise do profissional para verificar a forma de proceder o ajuizamento 

e melhor amparo do Direito aos interessados, competindo apenas ao advogado a última 

palavra em ordem legal sobre o assunto. 

 

Atenção: o exercício da advocacia é uma atividade de prestação de serviços considerada atividade de 

meio, e não de resultados.  
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ENTREVISTA 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – COM FILHO MENOR DE IDADE 

 

 

1. Qual o regime de Bens? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

2. Há Filhos? QUANTOS Menores? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

2.1. Com quem ficará com a guarda dos filhos Menores? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

2.2. Como será exercido o Direito de visitas? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

2.3. Qual será o valor da Pensão DEVIDA AOS Filhos Menores? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

3. Os cônjuges desejam Pensão alimentícia para si? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

4. Qual a renda do alimentante? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

5. Como será paga uma Pensão? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

5.1. A pensão incidirá sobre o 13º salário? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

6. Bens imóveis há uma Partilhar? (Detalhar) 

R: _______________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

8.Há Bens Móveis a Partilhar? (Detalhar) 

R: _______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

9.Como será realizada a Partilha dos Bens? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

10.O(s) cônjuge(s) deseja(m) voltar a USAR o nome de solteiro? 

R: _______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Somente a partir da descrição do esboço desta entrevista, posteriormente alinhada e aceita 

por AMBOS os cônjuges, é que se dará o ajuizamento da ação de divórcio consensual. 
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