
5ª Defensoria Pública Especializada
de Infância e Juventude

Atendimento processual cível – Infância e Juventude

Dados do(a) requerente (informações obrigatórias):

Nome:________________________________________________________________________________________________

CPF/RG: ______________________________ Profissão:_______________________________________________________

Telefone:_________________________________ E-mail: ______________________________________________________

Estado civil: casado(a) (   ) solteiro(a) (   ) divorciado(a) (   ) convivente/união estável (    ) Viúvo(a) (    )

Endereço:_____________________________________________________________________________________________

Nome da criança: _________________________________________________________ Data nasc.: _____/_____/_________

Nº do processo: __________________________  Defensor(a) responsável: ________________________________________

Dia do atendimento do Defensor responsável: (     )  segunda  (     ) terça   (     ) quarta  (     ) quinta  (     ) sexta

Em atenção à Lei Complementar Estadual n. 130/2017 e ao disposto na Resolução CSDP n.
20/2016, o atendimento da Defensoria Pública é exclusivo a pessoas necessitadas, ou seja,

que comprovem renda mensal até o limite de 3 salários-mínimos vigentes. 

Cópias necessárias
1. Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço atualizado);

2. Cópia da certidão de nascimento e outros documentos da criança/adolescente;

3. Frequência escolar da criança/adolescente;

4. Cartão de vacinação da criança;

5. Comprovante de renda – último contracheque/benefício INSS; carteira de trabalho; recibo de recebimento de salário; 
extratos de conta bancária dos últimos 03 meses; 3 últimas contas de energia OU 3 últimas conta de água; cartão de 
benefício do Governo (Bolsa Família/Renda cidadã); declaração do imposto de renda;

6. Dados das testemunhas* (preenchido no verso) – Nome completo, CPF, RG, profissão, endereço e telefone. 

*As testemunhas não podem ser parentes, nem menores de 18 anos de idade.

7. Caso seja solicitado:

(     ) Fotos que possuir com a criança/adolescente em diferentes épocas (as fotos não serão devolvidas);

(     ) Atestado de sanidade física e mental fornecido por médico psiquiatra;

(     ) Termo de guarda e responsabilidade expedido pelo juiz, se possuir;

(     ) Certidão de antecedentes cível e criminal (outros documentos poderão ser solicitados)

(     ) Código de acesso ao processo obtido presencialmente na escrivania do Juizado da Infância e Juventude.

OBS: Você poderá acompanhar o andamento processual, por meio do site https:\\projudi.tjgo.jus.br, utilizando-se do 
código de acesso.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1. Os processos do juizado da infância e juventude tramitam em segredo de justiça, portanto o andamento processual somente
será informado presencialmente.

2.  Caso receba alguma convocação ou chamado,  feito  pelo juízo ou defensor  (a)  /assessor  (a),  ou  mude de endereço,
compareça imediatamente à Defensoria, no dia de atendimento.

3. Sempre mantenha o seu telefone / endereço atualizado.

DATA: ______/______/_________. DEFENSOR / ASSESSOR:___________________________________________________



5ª Defensoria Pública Especializada
de Infância e Juventude

Rol de testemunhas (art. 450, CPC)
(Não podem ser parentes, nem menores de 18 anos de idade)

Testemunha 1

Nome: ________________________________________________________________________ Idade: _________________

Profissão: ______________________________________________________ Telefone: ______________________________ 

Estado Civil: casado(a) (   ) solteiro(a) (   ) divorciado(a) (   ) convivente/união estável (    ) Viúvo(a) (    )

CPF: _______________________________ RG ___________________________

Endereço Residencial/Trabalho: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Testemunha 2

Nome: ________________________________________________________________________ Idade: _________________

Profissão: ______________________________________________________ Telefone: ______________________________ 

Estado Civil: casado(a) (   ) solteiro(a) (   ) divorciado(a) (   ) convivente/união estável (    ) Viúvo(a) (    )

CPF: _______________________________ RG ___________________________

Endereço Residencial/Trabalho: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Testemunha 3

Nome: ________________________________________________________________________ Idade: _________________

Profissão: ______________________________________________________ Telefone: ______________________________ 

Estado Civil: casado(a) (   ) solteiro(a) (   ) divorciado(a) (   ) convivente/união estável (    ) Viúvo(a) (    )

CPF: _______________________________ RG ___________________________

Endereço Residencial/Trabalho: ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________


