
REGIÃO NORTE CENTRAL 
Apucarana (43) 99166-6009
Londrina - Execução Penal e Infância (43) 99117-9381
Londrina - Família (43) 99162-1694
Maringá (44) 3366-3300
Maringá (Execução Penal) - Opção 1 (44) 99182-6665
Maringá (Infância e Juventude) - Opção 2 (44) 3366-3315
Maringá (Família e Anexos) - Opção 3 (44) 99149-7299
 
REGIÃO NORTE PIONEIRO 
Cornélio Procópio (43) 99120-6782
 
REGIÃO CENTRO-OCIDENTAL 
Campo Mourão - Infância e Execução 
Penal (44) 99161-5371
Campo Mourão - Família e Criminal (44) 3524-4768
 
REGIÃO OESTE 
Cascavel - Família (45) 99986-9929
Cascavel - Infância (45) 99101-4403
Cascavel - Execução Penal (45) 99943-9917
Foz do Iguaçu (45) 3523-5708 | (45) 3422-3400
Foz do Iguaçu - Família (45) 99118-6850
Foz do Iguaçu - Infância (45) 99132-1651
Foz do Iguaçu - Execução Penal (45) 99106-1765
 
REGIÃO SUDOESTE 
Francisco Beltrão (46) 99135-5313
Pato Branco (46) 99149-6754 
 
REGIÃO SUL 
União da Vitória (42) 99135-6803
 
NÚCLEOS ESPECIALIZADOS
NUCIDH (41) 99252-5471
NUDEM (41) 99285-8134
NUDECON (41) 99232-2977
NUDIJ (41) 99285-5827
NUFURB (41) 99237-8847
NUPEP (41) 99288-7445

LOCAIS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

SEDE CENTRAL DE ATENDIMENTO 
CAM - Centro de Atendimento Multidisciplinar - 
Atendimento presencial das 9h às 15h
Cível e Fazenda Pública - Inicial 
(Após atendimento pelo CAM) (41) 99777-3531
Cível e Fazenda Pública - Acompanhamento 
(41) 99124-3678
Execução Penal - Inicial (41) 99155-9047
Execução Penal - Acompanhamento (41) 99233-0681
Família - Inicial (41) 99166-3497
Família - Acompanhamento (41) 99229-9678
 
SEDES DESCENTRALIZADAS DE CURITIBA 
Boqueirão (41) 99254-8516
CIC (41) 99192-8976
Pinheirinho (41) 99146-8048
Santa Felicidade (41) 3500-7911
Casa da Mulher Brasileira (41) 99161-7880
1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher (41) 99228-1845
2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher (41) 98843-1521
Sede Fórum Central Defensoria Infância Cível Curitiba (41)
99108-0223
Vara da Infância e Juventude Infracional (41) 99270-7510
Defensoria Pública de Classe Especial (41) 99157-9454
Posto na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP
(41) 3350-4103
Infrações penais contra crianças adolescentes e 
idosos, (41) 99251-2293
Área Criminal (41) 99181-6960
Tribunal do Júri (41) 99117-0905
 
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 
São José dos Pinhais (41) 3383-1661
 
LITORAL 
Guaratuba (41) 99562-5245
 
REGIÃO CENTRO-ORIENTAL 
Castro (Família e Cível) (41) 99179-0404
Castro (Infância e Criminal) (42) 99106-6034
Ponta Grossa (Execução Penal) (42) 99104-7015
Ponta Grossa (Criminal ou Infância) (42) 98864-9436
 
REGIÃO CENTRO-SUL 
Guarapuava (42) 3627-6987
Guarapuava - Família e Infância (42) 99107-4400
Guarapuava - Execução Penal e Fazenda Pública (42)
99142-7095
 
REGIÃO NOROESTE 
Umuarama (44) 99129-4447

OUVIDORIA

www.defensoriapublica.pr.def.br
Para MAIS INFORMAÇÕES, acesse:

Tem elogios, sugestões ou reclamações para fazer
sobre os serviços prestados pela Defensoria Pública?
Entre em contato com a Ouvidoria da Defensoria Pública

pelo (41) 3219-7340 ou pelo e-mail:
ouvidoria@defensoria.pr.def.br

Material elaborado pela Assessoria de
Comunicação da DPE-PR

Morar com dignidade é um direito

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5546991496754&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5546991496754&text&app_absent=0


         QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS?

As pessoas em situação de rua são um “grupo
populacional heterogêneo que possui em comum a
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos
ou fragilizados, e a inexistência de moradia
convencional regular, e que utiliza os logradouros
públicos e as áreas degradadas da cidade como espaço
de moradia e de sustento, de forma temporária ou
permanente, bem como as unidades de acolhimento
para pernoite temporário ou como moradia provisória".
(artigo 1°, parágrafo único do Decreto Federal n.°
7.053/2009). 

Conheça alguns dos direitos da população em
situação de rua e o que fazer em caso de violação.

         NÃO SOFRER VIOLÊNCIAS

Exemplos de condutas que não podem ser toleradas:

• expulsão de locais públicos • ofensas e agressões
• ameaças de prisão sem motivo • retirada de pertences
• apreensão de documentos • impedimento de acesso a
espaços públicos.

Diante de violências sofridas, tente guardar o nome do
agressor, a placa do veículo e/ou viatura. Se possível,
quando for a uma Delegacia registrar o Boletim de
Ocorrência, leve consigo testemunhas ou registros em
foto e/ou vídeo do ocorrido. Caso a agressão seja física,
peça para fazer o exame de corpo de delito. Você
também pode procurar o suporte da Defensoria Pública
do Estado ou ligar para o 156 (Curitiba) ou para o
Disque 100 (interior do Paraná).

         ASSISTÊNCIA SOCIAL

É seu direito acessar benefícios assistenciais, usar os
equipamentos socioassistenciais fornecidos por sua
cidade e fazer seus documentos civis mesmo sem
comprovante de residência. Saiba como acessar esses
direitos:

BENEFÍCIO SOCIAL
Procure realizar seu cadastro no CADÚnico. Para isso,
solicite sua inscrição no CADÚnico nos Centros de
Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de
Referência Especializada de Assistência Social (CREAS)
ou na Secretaria de Assistência Social da sua cidade.

Em Curitiba, Unidades de Acolhimento e Centros Pop
também realizam esse serviço. Caso você tenha mais de
65 anos ou seja pessoa com deficiência e não tenha
renda, você tem direito ao Benefício de Prestação
Continuada (BPC). Esses benefícios também podem
ser solicitados nos equipamentos de assistência social. 

ACOLHIMENTO
O município deve assegurar equipamentos para a
prestação de serviços de assistência social e para
acolhida das pessoas em situação de rua, fornecendo,
inclusive, alimentação a elas. Para solicitar esses
serviços, procure o CREAS.

Em Curitiba, procure a Central de Encaminhamento
Social – CES (R. Francisco Torres, 500), o Centro Pop
Plínio Tourinho (Rua Engenheiros Rebouças, 875) ou o
Centro Pop Boqueirão (Rua Anne Frank, 3272). Você
também pode solicitar a abordagem social por meio
do telefone 156!

ALIMENTAÇÃO
Em alguns Municípios, os Restaurantes Populares
fornecem alimentação a preços acessíveis. Os serviços
de acolhimento oferecem refeições gratuitamente

DOCUMENTOS
A Defensoria Pública pode solicitar a 2ª via da sua
Certidão de Nascimento ou Casamento gratuitamente.
Para os demais documentos (RG, CPF etc.), solicite o
atendimento de um Centro Pop ou do CREAS. 

         MORADIA

A moradia é um direito social. O Poder Público deve
promover ações habitacionais que atendam de forma
prioritária a população em situação de rua.

         SAÚDE

A saúde é um direito de todos e todas e um dever do
Estado. Qualquer pessoa pode solicitar atendimento
médico, remédios, absorventes, dentre outros, em uma
Unidade Pública de Saúde (UBS). Para casos de
urgência, o atendimento é obrigatório. Veja alguns
serviços ofertados:

CONSULTÓRIO NA RUA
Em Curitiba, o atendimento ocorre de forma fixa na
Praça Garibaldi (Cavalo Babão), às segundas-feiras, das
09h às 11h30, e na Praça Rui Barbosa, às quartas-feiras,
das 9h às 11h30 e das 14h às 16h.
 
SAMU | DISQUE 192
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que atende
situações urgentes de saúde 
ATENÇÃO: o SAMU não pode negar atendimento por
você estar em situação de rua. Caso ocorra alguma
discriminação, ligue para o 156 e informe a data e
horário da ligação ao SAMU e o local da ocorrência.
Também relate o ocorrido à Defensoria. Contatos:
nucidh@defensoria.pr.def.br | (41) 99252-5471.

CAPS
Os Centros de Atenção Psicossocial são serviços 24h
que devem acolher, sem agendamento, novos(as)
usuários(as) para o tratamento e acompanhamento de
crises em transtorno mental, álcool e/ou outras drogas.
A Defensoria Pública pode auxiliar no acesso a esse
atendimento.

         ATENDIMENTO NA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR)
presta atendimento jurídico de forma gratuita para
pessoas em vulnerabilidade. Pessoas em situação de
rua não precisam fazer qualquer agendamento
prévio!
Em Curitiba, procure o Centro de Atendimento
Multidisciplinar (CAM), de segunda a sexta-feira, das 9h
às 15h. Endereço: Rua José Bonifácio, n. 66, Centro
(Prédio Vermelho atrás da Catedral Tiradentes). Nas
demais cidades, confira a lista de contatos e
endereços no verso desta cartilha.

https://fas.curitiba.pr.gov.br/conteudo.aspx?idf=198

