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Apresentação
A Cartilha Justiça Cidadã, que integra o programa
de mesmo nome, desenvolvido pela Defensoria
Pública do Estado de Goiás, tem o objetivo de informar ao cidadão carente sobre seus direitos constitucionais de acesso à Justiça, cabendo à Defensoria
tal responsabilidade.
A Defensoria Pública do Estado, instalada em 2011,
tem buscado ampliar e aperfeiçoar o atendimento à
camada da população que não tem condições de
pagar um advogado, daí a iniciativa de elaborar
esta Cartilha visando uma melhor divulgação de
suas atividades.
Diante disso, é função da Defensoria Pública desenvolver e fortalecer a cidadania ao garantir às pessoas que não têm condições financeiras o pleno
exercício de seus direitos.
Esperamos desta forma, que a Defensoria possa se
constituir efetivamente em um instrumento a favor da
cidadania.

O que é
Cidadania?
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Todas as pessoas que vivem em sociedade têm direitos que devem ser respeitados e deveres a serem
cumpridos. É assim em casa, na escola e em todos os
outros ambientes em que convivemos coletivamente.
Os direitos nos garantem uma vida digna e são
fundamentais para que possamos exercer a nossa
cidadania. Temos direito à vida, ao trabalho, à moradia, à saúde, à educação de qualidade, à liberdade, entre outros. Tudo isso é muito importante para
garantir ao cidadão uma vida decente.
Os deveres também são importantes, eles são regras
que organizam a nossa vida em sociedade. Por meio
dessas regras sabemos o que pode ou não ser feito e
como devemos agir para respeitar o outro. Só que
nem sempre a nossa cidadania é respeitada e,
quando isso acontece, a Defensoria Pública pode
ajudar na defesa de seus direitos.
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A ESTÓRIA DE RAQUEL:

Oi Raquel!
E aí, como vão as
coisas?

Ah! Nada bem.
Sabe o pai do Pedrinho?
Não registrou o menino e
nem quer saber dele.

Tem um jeito
de resolver isso:
leva ele na Justiça!
Vai lá na Defensoria
Pública, ela pode te
ajudar.

A Defensoria Pública atende a todo cidadão que ganha
até três salários mínimos. Além de não pagar um advogado,
ele não paga as despesas do processo.
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Chegamos Pedrinho!
A Defensoria fica aqui no Fórum.
Será que agora você vai ter o
nome do seu pai?
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Para ser atendido na Defensoria basta apresentar documentos pessoais, comprovantes de endereço e de renda.

NA DEFENSORIA PÚBLICA,
Raquel contou seu problema
para o Defensor.
Dona Raquel,
pode ficar tranquila que
vamos lutar pelos seus direitos.
Aqui na Defensoria é
tudo de graça!

Defensor

Os casos de família são os mais frequentes na Defensoria
Pública de Goiás. Mas o cidadão também pode procurar o
órgão para tratar de ações criminais, indenizações, violência
contra a mulher, infância e juventude, entre outros.

07

DIAS DEPOIS....
E aí Raquel,
como foi lá na
Defensoria?
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Bom demais!
O atendimento é rápido e
graças à Defensoria agora
recebo a pensão e o
Pedrinho tem o nome do
pai na Certidão de
Nascimento.

O que é
Defensoria
Pública?
A Defensoria Pública existe para defender os direitos do
cidadão que não tem condições financeiras de pagar as
despesas com advogado e com um processo na Justiça.
Lá as pessoas recebem orientações sobre problemas jurídicos e podem contar com um profissional do direito para
entrar com uma ação na Justiça e garantir que seus direitos sejam respeitados.
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Quem
pode usar a
Defensoria?
Todo cidadão que ganha no máximo três salários mínimos
por mês ou que está desempregado ou nunca trabalhou
fora, como as donas de casa, pode ser atendido na
Defensoria. Lá toda a assistência é de graça. O cidadão é
atendido sem precisar pagar o advogado ou as taxas de
um processo na Justiça.

Como faço
para ser atendido?
Na capital, a Defensoria Pública de Goiás funciona no
prédio do Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis,
que fica na Rua 72, nº 312, Jardim Goiás. Basta ir até lá
com todos os documentos pessoais e comprovante de
renda.
Quem tiver acesso ao computador, tem muitas informações em nosso site: www.defensoriapublica.go.gov.br.
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Quais assuntos
posso tratar na
Defensoria?
Família
Faz o divórcio de quem quer se separar. Cuida do pagamento da pensão para os filhos. Se o pai ou a mãe faleceu
e precisa dividir a casa entre os filhos, a Defensoria faz o
inventário, que é o documento jurídico da divisão de bens
entre os beneficiados.

Cível
A Defensoria também pode ajudar o cidadão em caso de
retificação de documentos (ex.: correção de nomes),
usucapião, ações para garantir internações e/ou cirurgias,
entre outros.

Criminal
Ações criminais e penais também fazem parte dos serviços
prestados. Além disso, a Defensoria de Goiás tem agora
uma Central de Flagrantes para atender às pessoas que
são presas no final de semana ou à noite e não têm
condições de pagar um advogado para fazer sua defesa.
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Crianças e Adolescentes
O atendimento é feito tanto na área cível (adoção,
guarda e violações dos direitos das crianças e adolescentes) quanto na área criminal (defesa e acompanhamento
em casos de medidas sócio-educativas).

Direitos da Mulher
As mulheres vítimas de violência doméstica, lesão corporal
ou que precisem fazer queixas crime (calúnia, injúria,
difamação) ou ainda requerer medidas protetivas podem
contar com o atendimento da Defensoria.
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Fale com a Defensoria
Este é o seu espaço. Caso você tenha dúvidas,
sugestões ou queira nos contar sobre seu problema,
preencha este formulário e o deposite em uma de
nossas urnas. A resposta será enviada a você ou ficará
disponível em nosso site. Se preferir, a mensagem pode
ser anônima.
Nome Completo:

Data de Nascimento:

/

/

Email:
Telefones:
Endereço:

Cidade:
Dúvidas/Sugestões/Conte seu problema:

Rua 72 nº 312, Fórum Desor. Fenelon Teodoro Reis, Térreo,
Jardim Goiás, CEP 74.805-480 - Goiânia-GO
Telefone: 0800 6422744
E-mail: defensoria@defensoriapublica.go.gov.br

www.defensoriapublica.go.gov.br

EXPEDIENTE
Textos:
Tatiane Pimentel

Ilustração e Arte-Final:
Murilo Mendes Teixeira

Vetores disponibilizados gratuitamente pelos sites:
http://www.vectorjunky.com
http://www.freevectordownload.com
http://www.vecteezy.com

Apoio Cultural:

