
 
 
 
 

Lista de documentos para atendimento na Defensoria Pública nas Unidades do Na 
Hora 

 

LISTA DE DOCUMENTOS BÁSICOS: (os documentos a seguir são necessários para qualquer atendimento). 

1)   Carteira de Identidade (ou Carteira de Motorista) e CPF de todas as pessoas interessadas na ação judicial.       

Se a ação envolver pensão alimentícia ou outros benefícios para menores de 18 anos, o CPF deles também 

deverá ser apresentado. O CPF pode ser obtido junto aos Correios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

e custa R$7,50.   

2) Certidão de casamento (atualizada, com todas as averbações) ou escritura de união estável (se houver) de 

todas as pessoas interessadas na ação judicial.       

Atenção: alguns Juízos não aceitam a cópia da certidão de casamento no modelo reduzido.   

3) Comprovante de endereço atual (com CEP) de todas as pessoas interessadas na ação judicial.       

Para esse fim, servem: contrato de aluguel, carnê do IPTU ou fatura da CEB, da CAESB, de empresas de 

telefonia ou de instituições financeiras, desde que sejam, no máximo, do mês anterior.   

4) Número de telefone e e-mail para contato de todas as pessoas interessadas na ação judicial. 

5) Comprovantes de renda de todas as pessoas interessadas na ação judicial, bem como de seus cônjuges e 

companheiros e de outras pessoas maiores que residam no mesmo imóvel.      

Para esse fim, servem: CTPS (Carteira de Trabalho), extrato do benefício do INSS, contracheque, declaração 

do empregador, recibos de pagamento, última declaração do Imposto de Renda e extrato mensal da conta 

bancária.  

6) Comprovantes de despesas fixas com saúde (plano de saúde, tratamentos e medicamentos de uso 

contínuo), educação (creche, escola ou faculdade) e moradia (aluguel e condomínio), próprias e dos 

dependentes, caso a renda familiar mensal ultrapasse cinco salários mínimos. 

7) Documentos dos dependentes menores ou incapazes: Certidão de Nascimento, Documento de Identidade 

e CPF, Termo de Guarda, de Tutela ou de Curatela (se houver).       

Atenção: alguns Juízos não aceitam a cópia da certidão de nascimento no modelo reduzido.   

8) Informações da(s) parte(s) contrária(s): Nome completo, número do CPF e da Carteira de Identidade (ou do 

CNPJ, se for pessoa jurídica), endereço (com CEP) da residência, ou, caso não tenha, do local de trabalho. 

Só as informações, não são necessárias cópias dos documentos. 

 

LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO 

1) Cópias da petição inicial, do termo de audiência, da sentença e da certidão de trânsito em julgado do 

processo relacionado ao atendimento que se deseja.  

A solicitação da cópia do processo é feita no site do TJDFT www.tjdft.jus.br: no campo Advogados. Clique em 

Desarquivamento de processo e, depois, em formulário eletrônico. Caso não tenha o número do processo ligar 

para: (61) 3103-7432, (61) 3103-7768 ou 0800 61 4646. Caso o processo seja eletrônico (aberto depois de 

setembro de 2017) e tenha tramitado no TJDFT, não será necessário apresentar cópias. 

 

 

 

 

 



LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO DE ALIMENTOS “AVOENGOS” 

1)  No caso de pedidos para que o pagamento da pensão alimentícia seja feita pelos avós, é preciso demonstrar 

a impossibilidade do genitor de prestar auxílio na quantidade necessária ao sustento dos filhos.  

2) Para conseguir pensão alimentícia para filhos menores, é necessário apresentar a certidão de nascimento e 

a prova da existência de alguma condição especial de saúde ou de ensino da parte credora.  

3)  Para conseguir pensão alimentícia para filhos incapazes, é preciso apresentar relatórios ou prontuários 

médicos que comprovem a sua incapacidade para o trabalho, além de comprovantes de despesas com 

tratamentos de saúde ou educação especial.     

4) Informar o local de trabalho da outra parte, a remuneração estimada e todas as provas que reunir de que a 

outra pessoa tem condições de pagar a pensão que deseja.   

5) Apresentar cópia de cartão bancário onde pretende que sejam feitos os depósitos.   

6) Apresentar as seguintes informações de até três testemunhas dos fatos alegados: nome completo, número 

do CPF, telefone e endereço completo (com CEP) da residência e do local de trabalho [só as informações, 

não são necessárias cópias dos documentos nem o comparecimento das testemunhas na Defensoria Pública]. 

 

LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO DE ALIMENTOS 

1) Para conseguir pensão alimentícia para filhos menores, é necessário apresentar a certidão de nascimento e 

a prova da existência de alguma condição especial de saúde ou de ensino que justifique uma contribuição 

maior da outra parte.  

2) Para conseguir pensão alimentícia para filhos incapazes, é preciso apresentar relatórios ou prontuários 

médicos que comprovem a sua incapacidade para o trabalho, além de comprovantes de despesas com 

tratamentos de saúde ou educação especial.  

3) Para conseguir pensão alimentícia para pessoas maiores e capazes, é necessário apresentar documentos 

que comprovem a necessidade da pensão, como a prova da situação de desemprego (ex. carteira de 

trabalho com rescisão), a prova de despesas excepcionais com o custeio da saúde (relatórios e prontuários 

médicos, documentos que apontem alguma incapacidade permanente ou temporária para o trabalho) ou 

com o custeio da educação (comprovantes de pagamento de mensalidades).  

4) Informar o local de trabalho da outra parte, a remuneração estimada e todas as provas que reunir de que a 

outra pessoa tem condições de pagar a pensão que deseja.  

5) Apresentar cópia de cartão bancário onde pretende que sejam feitos os depósitos.  

6) Apresentar as seguintes informações de até três testemunhas dos fatos que você está alegando: nome 

completo, número do CPF, telefone e endereço completo (com CEP) da residência e do local de trabalho [só 

as informações, não são necessárias cópias dos documentos nem o comparecimento das testemunhas na 

Defensoria Pública]. 

 

LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO PARA CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO 

(CONSENSUAL E LITIGIOSA) 

1) Apresente certidão de casamento atualizada e com a averbação da separação (extraída nos últimos seis 

meses). 

 

LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 

1) Não requer documentação específica, apenas a documentação básica, mencionada acima. 

 



LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE QUANDO CUMULADA 

COM PEDIDO DE ALIMENTOS 

1) Apresente exame de DNA (se houver) ou documentos que ajudem a esclarecer a paternidade, tais como 

fotos do casal, cartas, e-mails, certidão de casamento civil ou religioso, escritura de união estável, batistério, 

certidão de nascimento de outros filhos do casal e declaração de pessoas que têm conhecimento de que a 

mãe do filho e o suposto pai mantiveram relacionamento na época da concepção.   

2) Para conseguir pensão alimentícia para filhos menores, é necessário apresentar a certidão de nascimento e 

a prova da existência de alguma condição especial de saúde ou de ensino que justifique uma contribuição 

maior da outra parte.  

3) Para conseguir pensão alimentícia para filhos incapazes, é preciso apresentar relatórios ou prontuários 

médicos que comprovem a sua incapacidade para o trabalho, além de comprovantes de despesas com 

tratamentos de saúde ou educação especial.   

4) Para conseguir pensão alimentícia para pessoas maiores e capazes, é necessário apresentar documentos 

que comprovem a necessidade da pensão, como a prova da situação de desemprego (ex. carteira de 

trabalho com rescisão), a prova de despesas excepcionais com o custeio da saúde (relatórios e prontuários 

médicos, documentos que apontem alguma incapacidade permanente ou temporária para o trabalho) ou 

com o custeio da educação (comprovantes de pagamento de mensalidades). 

5) Informar o local de trabalho da outra parte, a remuneração estimada e todas as provas que reunir de que a 

outra pessoa tem condições de pagar a pensão que deseja.  

6) Apresentar cópia de cartão bancário onde pretende que sejam feitos os depósitos.   

7) Apresentar as seguintes informações de até três testemunhas dos fatos que você está alegando: nome 

completo, número do CPF, telefone e endereço completo (com CEP) da residência e do local de trabalho [só 

as informações, não são necessárias cópias dos documentos nem o comparecimento das testemunhas na 

Defensoria Pública].   

 

LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: ACORDOS DE ALIMENTOS E VISITAS 

1) Prova da existência de outros dependentes.   

2) Prova do rendimento e de despesas fixas excepcionais. 

 

LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO DE DIVÓRCIO (CONSENSUAL E LITIGIOSO) 

Havendo necessidade de partilha de bens: 

1) Apresente certidão de casamento atualizada (extraída nos últimos seis meses).  

2) Apresente cópia dos documentos que comprovem a propriedade dos bens adquiridos pelo casal: CRLV do 

veículo, Certidão de ônus do imóvel regularizado (pode ser obtida no Cartório da localidade do imóvel), 

Termo de Cessão de Direitos, Procuração ou Cessão de Uso do imóvel que ainda não foi regularizado.  

3) Apresente comprovação das dívidas do casal pendentes de pagamento (empréstimos, saldo devedor em 

conta corrente, cartão crédito e prestações diversas).  

4) Caso a parte autora tenha auxiliado na compra de bens que foram adquiridos exclusivamente em nome da 

outra parte, apresente comprovantes das despesas feitas, ou, ainda, das seguintes informações de até três 

testemunhas dos fatos alegados: nome completo, número do CPF, telefone e endereço completo (com CEP) 

da residência e do local de trabalho [só as informações, não são necessárias cópias dos documentos nem o 

comparecimento das testemunhas na Defensoria Pública]. 

 

 



LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS 

1) Prova da existência de outros dependentes.   

2) Prova do rendimento e de despesas fixas excepcionais. 

 

LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

1) Para conseguir pensão alimentícia para filhos que ainda não nasceram, é preciso apresentar prova do 

relacionamento com o provável pai: mensagens de e-mail, de whatsapp, de SMS, cartas ou bilhetes 

trocados, conversas gravadas, fotografias do casal, certidão de nascimento de outros filhos e declaração de 

pessoas que têm conhecimento de que mantiveram ou mantém algum relacionamento.   

2)  Informe o local de trabalho da outra parte, a remuneração estimada e todas as provas que reunir de que a 

outra pessoa tem condições de pagar a pensão que deseja.   

3) Apresente cópia de cartão bancário onde pretende que sejam feitos os depósitos.   

4) Apresente as seguintes informações de até três testemunhas dos fatos alegados: nome completo, número 

do CPF, telefone e endereço completo (com CEP) da residência e do local de trabalho [só as informações, 

não são necessárias cópias dos documentos nem o comparecimento das testemunhas na Defensoria Pública]. 

 

LISTA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 

1) Apresentar escritura da união estável ou, se não houver, apresente mensagens de e-mail, de whatsapp, de 

SMS, cartas ou bilhetes trocados, conversas gravadas, fotografias do casal, certidão de nascimento de outros 

filhos e declaração de pessoas que têm conhecimento de que mantiveram ou mantém algum 

relacionamento familiar como casal (e não apenas de namorados).   

2) Apresentar as seguintes informações de até três testemunhas dos fatos alegados: nome completo, número 

do CPF, telefone e endereço completo (com CEP) da residência e do local de trabalho [só as informações, 

não são necessárias cópias dos documentos nem o comparecimento das testemunhas na Defensoria Pública]. 


