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Endereço do Fórum Número do processo

Nome e endereço da criança Data de nascimento

Nome e endereço do(s) genitor(es) ou o responsável legal

Renúncia da Criança
Eu, , na presença do(s) meu(s) genitor(es)/responsável(éis) 

legal(ais), fui informado do meu direito 1) ao advogado, e a obrigação do juízo de garantir que um advogado seja provido 

se eu não tiver condições financeiras de pagá-lo; 2) ao silêncio, visto que minha declaração poderá ser considerada em 

meu prejuízo posteriormente; e 3) de ser integralmente informado sobre a minha suposta conduta infracional descrita na 

Ordem de Comparecimento a Juízo ou citação datada em . 
Abro mão do meu direito ao advogado e ao silêncio nesta causa.

Assinatura da criança Assinatura do genitor ou responsável legal Data 

Renúncia do Genitor ou Responsável Legal

Eu,                                                                               , genitor/responsável legal do/da

fui informado do meu direito ao advogado, do meu direito de recusar-me a depor em desfavor da criança, com a ressalva 

de que caso ela tenha praticado violência contra um genitor ou responsável legal, este poderá ser obrigado a depor.  O 

genitor ou responsável legal poderá recusar-se a depor se o testemunho configuraria autoincriminação.  Para fins deste 

procedimento, abro mão do meu direito ao advogado e ao silêncio.

Assinatura do genitor ou responsável legal Assinatura da testemunha Data 

Declaração de Responsabilidade

, na presença do(s) meu(s) genitor(es)/responsável(éis) legal(ais)/advogado Eu, 

admito a responsabilidade pelo(s) seguinte(s) ato(s): 

Assinatura da criança Assinatura do genitor ou responsável legal Data 

Assinatura do advogado da criança Data 
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