
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 jurídi-
ca, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na 
forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

60
Defensoria Pública
do estado de goiás

DEFESA
EM DOBRO

DEAI - Delegacia Especializada 
no Atendimento ao Idoso

Ações em que a Defensoria 
Pública atua em favor do idoso

 Quando uma pessoa, por razões físicas ou trans-
tornos mentais, tem sua capacidade de decisão 
afetada e �ca sem condição de cuidar de si própria 
e exercer sozinha os atos da vida civil, ela pode ser 
“interditada”. Essa condição precisa ser atestada por 
laudos médicos detalhados que devem apontar 
ainda o quanto a compreensão da pessoa foi afeta-
da. Se ela não entende nada ou se entende algu-
mas coisas.
 Assim, por meio de um processo judicial a 
pessoa pode ser interditada totalmente ou parcial-
mente, de acordo com o que os laudos médicos 
apontarem. Quando a interdição acontece, será 
nomeado um curador, ou seja, uma pessoa que 
cuidará do interditado e de todas as decisões que 
envolvem sua vida. 
 A interdição pode ser parcial. Por exemplo, o 
idoso pode ser interditado para cuidar das suas 
�nanças, mas continuar exercendo seus outros 
direitos como votar, casar, entre outros.  
 A interdição pode ser revista pelo juiz, a 
qualquer momento, quando não houver mais 
motivo para mantê-la.

Além dos documentos gerais do curador e do incapaz, leve:

- CERTIDÃO DE CASAMENTO ou NASCIMENTO do incapaz;
- CERTIDÃO DE ÓBITO ou ATESTADO/RELATÓRIO MÉDICO;
- entre outros.

Além dos documentos gerais dos envolvidos, leve:

- CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS OU RG;
- ÚLTIMO IPTU COM O VALOR VENAL DO IMÓVEL;
- COMPROVANTE DE POSSE DA(O) CRIANÇA/ADOLESCENTE;
- SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERIDO (PAI ou MÃE);
- COMPROVANTES de DESPESAS com a(o) criança/adolescente;
- DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A UNIÃO;
- entre outros.

O que significa? interdição, curatela

 O casamento é uma “sociedade conjugal” e o 
casal passa a ter direitos e deveres um para com o 
outro. Quando o casamento termina essa “socie-
dade” precisa ser desfeita formalmente. O divórcio é 
a forma legal de terminar essa relação e pode ser 
consensual ou litigioso.
 O divórcio consensual ocorre de forma amigável, 
e em comum acordo o casal deve decidir sobre a 
guarda dos �lhos ou netos (quando o casal idoso 
detém a guarda de netos), regime de visitas, pensão 
alimentícia, além de de�nir como será a partilha dos 
bens.
 Se o casal não estiver de acordo sobre o divórcio, 
uma das pessoas pode procurar sozinha a Defenso-
ria Pública para ajuizar uma ação de divórcio litigio-
so. O caso será levado a um juiz e a outra pessoa 
será intimada a participar de audiências e oferecer 
sua defesa. Se ela não puder pagar por um advoga-
do, também poderá ser atendida pela Defensoria 
Pública. 

O que significa? Divórcio

Leve as cópias e os originais
DOCUMENTOS GERAIS:

- CARTEIRA DE IDENTIDADE /  CERTIDÃO DE NASCIMENTO;
- CPF OU CNH;
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUAL COM C.E.P;
- CERTIDÃO DE CASAMENTO;
- COMPROVANTE DE RENDA;
- DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (últimos 05 anos) ou 
CONSULTA À RESTITUIÇÃO;
- DOCUMENTOS DOS BENS;
- entre outros.

pensão alimentícia

 O Estatuto do Idoso e também o Código Civil 
garantem ao idoso o benefício da pensão alimentí-
cia, quando ele não tem condições de prover seu 
sustento. Garantir este sustento é obrigação da 
família, sendo que a obrigação é solidária entre os 
seus membros, podendo o idoso escolher quem vai 
prestar a alimentação.
 O Defensor Público pode  referendar acordo de 
alimentos de forma que passará a ter efeito de 
título executivo extrajudicial, ou seja, tem força 
executiva, pode ser ajuizada uma execução de 
alimentos caso o devedor não pague.
 O Estado também tem essa obrigação, caso o 
idoso e a família não tenham condições. É um 
benefício assistencial.

Além dos documentos gerais dos envolvidos, leve:

- DADOS DE CONTA BANCÁRIA (número da agência, conta 
bancária, operação e banco);
- COMPROVANTES DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO REQUERI-
DO: fotos, contrato social, cartão de visitas, etc.;
- CARTÕES  DOS BENEFÍCIOS;
- entre outros.

O que significa?



 Quando a pessoa contrai dívidas, inclusive 
relativo a aluguéis, e por qualquer motivo deixa 
de pagá-las, o devedor pode ser cobrado por 
meio de cobranças administrativas ou por ação 
judicial. Nesse caso, a pessoa pode procurar a 
Defensoria Pública para obter orientação jurídica, 
independente do ajuizamento de uma ação. Além 
disso, os defensores públicos têm legitimidade 
para realização de acordos extrajudiciais, que 
inclusive possuem força de título executivo extra-
judicial. Isso signi�ca que a Defensoria Pública 
pode auxiliar quem tem dívidas a negociar seus 
débitos ou cobrar suas dívidas.

O que significa? despejo/COBRANÇA

 Núcleo de Diretos Humanos da Defensoria Pública do 
Estado de Goiás (NUDH)

 O Núcleo de Direitos Humanos  (NUDH) é 
responsável pelo atendimento especializado a 
pessoas ou grupos de pessoas submetidas a violên-
cia, tortura, constrangimento ou humilhação, 
discriminação seja em razão de sua etnia, cor, 
gênero, idade, da sua condição social, da sua orien-
tação sexual ou opção religiosa, nacionalidade, 
origem ou outro motivo que caracterize violação 
dos Direitos Humanos, em conformidade com a 
normativa nacional, internacional e de acordo com 
a Resolução nº 049/2017, do Conselho Superior da 
Defensoria Pública. 

Quem pode ser atendido no Núcleo de Direitos Humanos?

 O Núcleo de Direitos Humanos é responsável 
pela defesa e promoção dos direitos da criança, do 
adolescente e do jovem; dos direitos do idoso; dos 
direitos da mulher; dos direitos das pessoas com 
de�ciência; dos direitos das pessoas em situação de 
rua; dos direitos das pessoas em situação de encar-
ceramento; dos direitos da população LGBT; dos 
direitos das pessoas vítimas de tortura, abusos 
sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de 
opressão ou violência; dos direitos do consumidor, 
dentre outros.

O que significa? núcleo de direitos humanos

 O acesso à saúde é um direito de todos e inclui 
consultas médicas, medicamentos, dieta/nutrição 
enteral, cirurgias, exames, próteses, entre outros 
tratamentos. Em regra, após atendimento gratuito 
na rede pública e com os laudos médicos e recei-
tuário na mão, a pessoa pode se dirigir direto ao 
posto de saúde ou central de medicamento de alto 
custo (quando for o caso) para retirar o remédio 
sem nenhum custo. No relatório ou formulário do 
médico devem constar: nome do paciente; data; 
doença com o número de sua identi�cação (CID); 
nome do medicamento, quantidade e tempo de 
uso; indicação da cirurgia, da internação ou trata-
mento adequado. Se houver recusa, o paciente 
deve pedir a resposta por escrito. Com esses docu-
mentos, receita médica e documentos pessoais, a 
Defensoria Pública pode ajuizar uma ação para 
garantir esse direito.

O que significa? tratamentos, medicamentos 
e cirurgias

Além dos documentos gerais dos envolvidos, leve: 

- NEGATIVA DE ATENDIMENTO (hospital, plano de saúde, 
Secretaria Municipal, Secretaria Estadual); 
- RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO; 
- RECEITAS com quantidade e tempo de uso (ex: tempo 
indeterminado, 3 meses); 
- ORÇAMENTOS da cirurgia/prótese/internação; 
- CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CATS (MP), se 
houver.

 Não são raros os casos em que pessoas 
contratam empréstimos com juros considerados 
exorbitantes e abusivos. É possível propor uma 
ação judicial para diminuir esses juros para um 
patamar mais justo. Além disso, também é possível 
propor ação nos casos em que o empréstimo 
desconta valores do benefício acima da margem 
consignável (35% sobre o valor do benefício).

O que significa? REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS
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POR PRISÃO DE AGRESSORES

REGISTRO E INVESTIGAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA

/delegaciadoidoso

@delegacia.idosogoiania

de Goiânia

abandono

negligência

maus-tratos

exploração financeira 

violência contra o idoso

/DefensoriaGoias

@defensoriapublicagoias

www.defensoria.go.def.br

Atendimento Inicial Saúde/ Processual
Família e Saúde

Prédio Anexo ao Fórum Cível, Av. Olinda, esq. com 
Rua PL-03, Q. G, Lt. 04, Park Lozandes.

(62) 3201-7022 / 3201-7024

Atendimento Inicial Família e infância e Juventude
Alameda Cel. Joaquim de Bastos, nº 282, Qd. 217, Lt. 14,

Setor Marista, CEP: 74175-150.

(62) 3201-3500

Atendimento Inicial Cível
Alameda dos Buritis, 231 - Setor Oeste,

Goiânia-GO. Entrada lateral da Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás.

(62) 3221-3394

Avenida Cora Coralina, nº 55, Setor Sul.

nudh@defensoriapublica.go.gov.br

(62) 3201-5926
 

Núcleo Especializado de Direitos Humanos


