
Onde ser atendido pela 
DEFENSORIA PÚBLICA, 
em matéria de infância e juventude?

 Núcleo de Defensorias Públicas Especializadas da 
Infância e Juventude da Capital

Endereço: Avenida Assis Chateaubriand, n° 195, Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás, sala 192, térreo, Setor Oeste, 
CEP: 74.130-010, Goiânia - GO.

Telefone para contato: (62) 3201-8002 (Em relação às 
demandas de natureza infracional e cível - quando já há 
um processo iniciado).

 Núcleo de Atendimento Inicial

Endereço: Alameda Cel. Joaquim de Bastos, nº 282, Qd. 
217, Lt. 14, Setor Marista, CEP: 74175-150, Goiânia-GO.

Telefones para contatos: (62) 3201-3500 (Em relação às 
demandas de natureza cível,  quando ainda não há 
processo iniciado).
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Defensoria 
O que é

Pública?
Nos termos do art. 134, da Constituição Federal/1988, é 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individu-
ais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessita-
dos, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal.
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Aqui, se você, adolescente (acompanhado ou não dos 
pais/responsável), ou você, pai/mãe/responsável, possui um 
�lho (a) que cumpre medida socioeducativa, seja em meio 
fechado (internação ou semiliberdade), ou meio aberto 
(liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade 
etc.), poderá ser assistido pela Defensoria Pública.

 
 Restituição de bem apreendido. 

Por exemplo, se você, adolescente, pais/responsável, vítima 
etc., é proprietário de algum objeto (aparelho celular, veícu-
lo etc.) que foi apreendido em razão de um processo que 
tramita no Juizado da Infância e Juventude, poderá ser 
assistido pela Defensoria Pública em pedido para sua resti-
tuição.

 Criança/adolescente sob ameaça de morte. 

Se em razão de dívidas com o trá�co, “guerras no bairro”, 
abordagem policial etc., a criança ou adolescente sofrer 
ameaça de morte, a Defensoria Pública, dentre outras 
providências, poderá solicitar a inclusão da criança/adoles-
cente e sua família em programas de proteção, como por 
exemplo o programa federal PPCAAM.

Em matéria cível 
(quando já há um processo iniciado)

 Pedido de desacolhimento institucional.

Seu �lho/neto/enteado foi acolhido institucionalmente, 
abrigado? Você, criança/adolescente que encontra-se  aco-
lhido, gostaria de informações sobre o processo do acolhi-
mento, sobre seus direitos em geral, como convivência 
familiar, visitas de parentes, amigos, apadrinhamento, 
adoção etc.? A Defensoria Pública poderá promover a sua 
assistência jurídica.

 Você foi citado/noti�cado para responder por 
algum processo no Juizado da Infância e Juventude, a 
Defensoria Pública poderá promover a sua assistência 
jurídica: 

Quem pode ser atendido 
pela DEFENSORIA PÚBLICA?

Em regra, a pessoa que NÃO 
tenha renda superior a 

Quais as áreas de atuação 
da DEFENSORIA PÚBLICA?

A Defensoria Pública tem 
atuação em diversas áreas: 
infância e juventude, família,  

criminal, execução penal, cível, etc.

Quando a DEFENSORIA PÚBLICA pode atuar em matéria de 
INFÂNCIA E JUVENTUDE?
 

Em matéria infracional:
 
 Defesa técnica, judicial ou extrajudicial, ao adoles-
cente que responde por ato infracional. 

Se você, adolescente (acompanhado ou não dos pais/ 
responsável), ou você,  pai/mãe/responsável, possui um 
�lho (a) que está apreendido (a), respondendo a um proces-
so judicial, ou mesmo na condição de investigado, poderá 
ser assistido pela Defensoria Pública.

 Defesa técnica no processo de execução de medida 
socioeducativa. 

Em matéria cível 
(quando se pretende iniciar uma demanda)

 Matrícula na educação infantil (CMEI), ensino fun-
damental, ensino médio;
 Questionamento de punição disciplinar na escola, 
como, por exemplo, a aplicação da penalidade de transfe 
rência escolar; 
 Acompanhamento/cuidador para criança/adoles-
cente; 
 Implementação do sistema educacional inclusivo 
para crianças/adolescentes portadores de de�ciência;

 Adoção;
 Registro  civil,  reconhecimento ou investigação de 
paternidade, alimentos;

 Regularização de guarda e tutela; 
 Regulamentação/suspensão da convivência 
liar; 

 Busca e apreensão;

 Suspensão/destituição do poder familiar; 
 Suprimento de consentimento/suplementação 
de idade para casamento; 

 Alvará judicial;

 Autorização de viagem, nacional e internacional.

  ação de guarda

  infração administrativa

  autorização de viagem

  destituição/suspensão 
do poder familiar, etc.
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