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A legislação brasileira prima, no âmbito da exe-
cução penal, pelo respeito à dignidade humana, 
fundamento do Estado democrático de direito. 
Dessa forma, o cumprimento da pena deve se 
atentar à necessidade de oportunizar à pessoa 
presa a reintegração social

A lei carrega em si um paradoxo: como esperar 
que indivíduos se adequem mais às regras so-
ciais segregando-os completamente da socieda-
de? De acordo com estudiosos, para este grande 
desafio alguns pontos precisam ser enfrentados 
para a construção de uma política de reintegra-
ção. Dentre eles destacamos:

• assegurar à pessoa privada de liberdade 
, a condição de sujeito de direito, ou seja, 
pessoa com direitos que precisam ser res-
peitados e garantidos;

• uma política consistente de educação, 
trabalho, formação e capacitação profis-
sional e geração de empregos no sistema 
penitenciário; 

• programas que incluam a manutenção 
dos vínculos familiares dos presos

O grande índice de reincidência  no sistema pe-
nal retrata, portanto, quanto esse próprio siste-
ma move e eterniza o ciclo vicioso que ocasiona 
não só o aumento da população carcerária, mas 
também da própria violência. 

De acordo com pesquisadores, vínculos familia-
res fragilizados são fontes de angústia que ge-
ram transtornos psiquiátricos e enfermidades 
físicas (SBARRA, 2015 apud SARDINHA & FÉRES-
-CARNEIRO, 2019). 

Da mesma forma, destacam que ausência de in-
vestimento em vínculos parentais-filiais é fator 
de risco para uso de álcool, drogas, automutila-
ção e suicídio (LEITE & ALVES, 2016).

A par disso, faz-se necessário sublinhar, que a 

1 IPEA, 2015. O Desafio da Reintegração Social do Preso. Uma Pesquisa em Estabelecimentos Prisionais. Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília : Rio 
de Janeiro : Ipea , 2015.

família da pessoa em situação de cárcere  tam-
bém está marginalizada, percorrendo longas 
distâncias para chegar às unidades prisionais, 
sendo estas, muitas vezes, totalmente inacessí-
veis pelos meios de transporte público. 

De acordo com a pesquisa de campo realizada 
pelo IPEA1  acerca da visitação dos familiares, re-
plicamos as palavras de um cidadão custodiado:

Interno regime fechado – caso C: “A re-
vista é feita pelos agentes, então nossa 
família passa pelo constrangimento. É 
muito constrangedor para a mulher, para 
a família (...). O que recupera o preso é ele 
se sentir respeitado, que está tendo dig-
nidade. É a família que recupera. Às vezes 
acham que o preso não liga para a família: 
liga, liga para os filhos, para a mulher, para 
a mãe. Ele quer respeito para a família”.
Fonte: IPEA. Pesquisa de campo.

Em todos os estabelecimentos prisionais pesqui-
sados pelo IPEA, à família foi atribuído um papel 
de destaque, sendo apontada pelos operado-
res da execução penal como elemento central 
no processo de reintegração social: “a família é 
fundamental para a reinserção social do preso”. 
Quem a família acompanha, está o tempo todo 
junto, tem grandes chances de se reinserir. 

O apoio familiar à pessoa custodiada  era tido 
como a principal motivação para sua vontade de 
mudar, de não mais delinquir e de nunca mais 
voltar ao sistema prisional. 

A família foi um tema sempre mencionado nas 
pesquisas em campo e que muito sensibilizou 
os/as entrevistados/as, a maioria se mostrou 
absolutamente apegada à família. Valorizavam-
-na, pois a famíliao núcleo familiar os apoiava e 
neles depositava crédito. Nas suas visões, isto 
era uma motivação que dava sentido às suas vi-
das e que colabora significativamente para a sua 
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“reabilitação”. 

De acordo com a pesquisa, ‘a família era uma 
ligação que mantinham com o mundo exterior. 
Prezavam a visita dos familiares como o momen-
to mais importante de suas vidas, não deixando 
de comentar, em tom de revolta, as situações de 
humilhação pelas quais esses indivíduos passa-
vam no sistema carcerário’.

No aspecto social, o grande benefício das visi-
tas virtuais é a MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS 
FAMILIARES, . pPrincipalmente para pessoas em 
situação de prisão  cujos familiares possuam li-
mitações para o deslocamento à unidade prisio-
nal, como é o caso de presos/as não nacionais, 
presos/as de outros estados, presos/as que pos-
suem filhos/as menores com ex cônjuge, paren-
tes com limitações físicas ou de idade, dentre 
outras situações. 

Pesquisas no contexto internacional reiteram 
que os familiares auxiliam no processo de rein-
2 Contact with family is considered important for the mental wellbeing of prisoners and as an aid to reducing offending. https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-53179481

tegração. É um importante direito que assegura 
e garante um mínimo de dignidade aos às pes-
soas em situação de prisão 2. 

A visitação tem por objetivo a preservação dos 
vínculos do/a sentenciado/a com o mundo ex-
terior, especialmente a manutenção de seus la-
ços familiares e colaborar com seu processo de 
reintegração. 

As medidas adotadas em muitos países durante 
a pandemia resultaram em um maior endureci-
mento dos regimes penitenciários, incluindo a 
suspensão das visitas. Nesse sentido, a solução 
virtual assegura o contato dos/as detentos/as 
com suas famílias, garantindo a manutenção do 
vínculo afetivo e emocional com os parentes.
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Segundo dados do SISDEPEN, até junho de 
2020, havia aproximadamente 1925 pessoas 
não nacionais em situação de prisão no terri-
tório brasileiro, sendo grande parte delas de 
países latino-americanos3 . Já a quantidade de 
cidadãos/ãs brasileiros presos/as no exterior, 
segundo números divulgados, havia, em 2019, 
ultrapassado a marca de 3.500 pessoas, das 
quais cerca de 40% encontram-se custodiadas 
em países da Europa4 . 

Para a pessoa que está privada de liberdade 
fora do seu país de residência, a distância geo-
gráfica representa por si só um grande obstácu-
lo à comunicação presencial com seus familia-
res e amigos.

A VVI consiste, assim, na realização de encon-
tros por videoconferência entre a pessoa priva-
da de liberdade e seus familiares e/ou amigos 
que se encontram em países distintos, sendo 
este guia um condutor de informações úteis 
àqueles que precisam de orientação ou assis-
tência jurídica para fazer valer esse direito tão 
fundamental.

3 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzgwNGJlMjUtODJhOS00N2RiLTlmYWEtMjM0OW-
VmYmFmMzUxIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9

4  https://noticias.r7.com/internacional/numero-de-brasileiros-presos-no-exterior-sobe-18-em-
-um-ano-17082019 
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A visitação familiar é um direito humano bási-
co das pessoas custodiadas, importante para a 
manutenção de vínculos, ressocialização e saú-
de mental. Também está intimamente ligado ao 
exercício de outros direitos relacionados à famí-
lia, como o direito das crianças de conviverem 
com suas mães e pais.

Devido à sua importância, a visita familiar é re-
conhecida em diversos normativos internacionais 
observados em diversos países, como o Brasil. 
Listamos, assim, as principais normativas em âm-
bito nacional e internacional que tratam do tema:

• Constituição Federal de 1988, artigo 
5°, incisos XLV, XLIX: A Constituição Fe-
deral determina que é assegurado às pes-
soas presas o respeito à integridade física 
e moral e que a pena não deve passar da 
pessoa condenada.

• Lei n° 7.210/84, art. 41, inciso X: a lei 
que estipula as regras acerca da execução 
penal no Brasil, reconhece o direito da 
pessoa custodiada em receber visita do 
cônjuge, companheira ou companheiro, 
de parentes e amigos em dias determina-
dos.

• Regras de Mandela5 : Regra 58: 1. Os 
reclusos devem ser autorizados, sob a ne-
cessária supervisão, a comunicar periodi-
camente com as suas famílias e com ami-
gos: (a) Por correspondência e utilizando, 
se possível, meios de telecomunicação, 
digitais, eletrônicos e outros; e (b) Através 
de visitas.

• Regras Bangkok6: Regra 26 - Será in-
centivado e facilitado por todos os meios 
razoáveis o contato das mulheres presas 
com seus familiares, incluindo seus filhos/
as, quem detenha a guarda de seus filhos/
as e seus representantes legais. Quando 
possível, serão adotadas medidas para 

5 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-e-
book.pdf

6          https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2018/01/documento-regras-de-bangkok.pdf

amenizar os problemas das mulheres 
presas em instituições distantes de seus 
locais de residência.

• Princípios e Boas Práticas para a Prote-
ção das Pessoas Privadas de Liberdade 
nas Américas7: Princípio XVIII - Contato 
com o mundo exterior: As pessoas priva-
das de liberdade terão direito a receber 
e enviar correspondência, sujeitando-se 
às limitações compatíveis com o Direito 
Internacional; e a manter contato pes-
soal e direto, mediante visitas periódi-
cas, com seus familiares, representantes 
legais e outras pessoas, especialmente 
pais, filhos e filhas e respectivos cônju-
ges. Terão direito a ser informadas sobre 
os acontecimentos do mundo exterior 
pelos meios de comunicação social e por 
qualquer outra forma de comunicação 
externa, em conformidade com a lei.

7 https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/principiosPPL.pdf

Principais fundamentos normativos da VVI3
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Tanto as pessoas em situação de prisão quanto seus familiares e amigos/as podem demandar a 
realização da VVI. 

A DPU se insere nessa dinâmica como um órgão que presta apoio e orientações necessárias ao/à 
cidadão/ã brasileiro/a ou à pessoa não nacional, já que a visita familiar à pessoa privada de liberda-
de é um direito que deve ser garantido pela administração penitenciária.

É bom lembrar que as regras para a realização do encontro virtual podem variar de acordo com a 
administração prisional do local em que a pessoa estiver custodiada. Por exemplo, pode ser exigida 
a formalização de cadastro prévio, com a comprovação de vínculos familiares/amizade por meio de 
documentos, declarações e/ou certidões.

A formalização do pedido de assistência à DPU pode ocorrer por intermédio das Unidades da DPU 
instaladas em várias cidades brasileiras, da Secretaria de Atuação no Sistema Penitenciário Nacio-
nal (SASP) ou da Coordenação de Assistência Jurídica Internacional (CAJI). Os dados para contato 
estão disponíveis no site www.dpu.def.br e detalhados ao final desta cartilha.

Orienta-se que o pedido seja formulado com indicação de informações mínimas para identificação 
da pessoa em situação de prisão e da pessoa visitante (nome completo, documento de identifica-
ção, endereço ou local da custódia, telefone, e-mail ou outra forma de contato, etc). Também é 
importante descrever, ainda que sucintamente, o grau de parentesco ou afinidade entre a pessoa 
visitante e a pessoa em situação de prisão.

A DPU, após analisar e qualificar a demanda da VVI nos termos do normativo interno específico, 
verifica com a administração prisional a possibilidade de viabilização da VVI. Nesse momento, é 
confirmado se há estrutura técnica suficiente e eventuais requisitos necessários para a autorização 
de VVI.

Caso seja possível a realização de videoconferências na unidade prisional e a administração peni-
tenciária autorize a VVI, a DPU entrará em contato com a pessoa visitante para orientar sobre as 
possíveis exigências, datas e horários disponíveis para a visita.

No mais, a DPU mantém contato com as partes interessadas e presta a assistência e orientações 
necessárias para garantir que a VVI seja efetivamente realizada.

Quem pode requerer e como solicitar a VVI?

Como funciona a realização da VVI na prática?
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● É possível realizar VVI em qual-
quer estabelecimento prisional?

Não. Infelizmente muitas unidades pri-
sionais brasileiras ainda não possuem a 
estrutura física, logística ou tecnológi-
ca necessária para a realização de VVI. 
Também pode ocorrer que as normas do 
estabelecimento prisional não permitam 
a realização de VVI ou restrinjam sua 
possibilidade a determinadas pessoas 
(como apenas companheiras ou compa-
nheiros e filhos/as).

Caso a pessoa a ser visitada esteja pri-
vada de liberdade em país estrangeiro, a 
DPU busca se articular com os parceiros 
internacionais para verificar a viabilida-
de de realização da videoconferência a 
VVI, já que as regras a serem observadas 
são as da unidade prisional. 

● Sou visitante, posso realizar a 
VVI sem sair de casa?

Depende das regras e condições impos-
tas pela unidade prisional. Em geral, pe-
las experiências recentes da DPU, a VVI 
é realizada por meio de aplicativos de 
videoconferência a partir de qualquer 
dispositivo com acesso à internet (tele-
fone celular, computador, tablet, etc.) e 
o/a visitante não precisa sair do seu do-
micílio.

Entretanto, conforme regras e normas 
de segurança da administração prisional, 
pode ser exigido que a pessoa visitante 
compareça a uma instituição ou órgão 
público (como a Defensoria Pública) po-
dendo ser requisitado, ainda, o monito-

ramento da VVI durante toda a visita.

Caso a visita não possa ser realizada de 
casa ou a pessoa visitante não tenha 
acesso à internet, por exemplo, a DPU se 
articula com parceiros (nacionais e inter-
nacionais) para tentar superar as dificul-
dades e viabilizar a realização da visita.

● Estou em situação de prisão, 
como posso solicitar VVI?

O direito de se comunicar, pessoalmen-
te ou por escrito, com a família, amigos/
as, defensor/a ou advogado/a é outro 
direito fundamental e inalienável que 
precisa ser garantido à pessoa privada 
de liberdade.

Partindo dessa ideia, todo aquele que, 
em situação de prisão, tenha interesse 
em realizar a VVI com algum familiar que 
resida em território estrangeiro pode 
encaminhar solicitação de assistência à 
DPU por meio de correspondência escri-
ta (carta) ou por intermédio de terceira 
pessoa de sua confiança.

O mais importante é que o pedido es-
teja devidamente qualificado com as 
informações de identificação das partes 
interessadas (nome completo, docu-
mento de identificação, endereço, local 
atual da custódia, telefone, e-mail ou 
outra forma de contato, etc.) e, ainda 
que sucintamente, descrição do grau de 
parentesco ou afinidade entre a pessoa 
visitante e a  custodiada.

Outras dúvidas frequentes sobre a VVI.6
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FEDERAL PUBLIC DEFENDERS’ OFFICE (DPU)

CAJI - International Legal Aid Department
Address: Setor Bancário Sul, Quadra 2 – Bloco H – Lote 14 - 15th floor Zip code: 70.070-120 – Brasília (DF) – Brasil 
Telephone number: +55 (61)3318-4380
Email: caji@dpu.def.br 

SASP - Secretariat of Action in the Prison System 
Address: Setor Bancário Sul, Quadra 2 – Bloco H – Lote 14 - 13th floor Zip code 70.070-120 – Brasília (DF) – Brasil 
Telephone number: +55 (61) 992987786 
Email: sasp@dpu.def.br

DPU UNITS IN THE CENTRAL-WEST REGION

DPU/Federal District 
Address: Setor Bancário Sul, Qua-
dra 2 – Bloco H – Lote 14. Zip code: 
70.070-120 - Brasília/DF. Telepho-
ne number: (61) 3318-7979. 

DPU/Goiânia-GO
Address: Av. T-63, n° 984, Qd. 
142 Lotes 10/16, Edifício Monte 
Líbano – Setor Bueno. Zip code: 
74.230-100 - Goiânia/GO. Tele-
phone number: (62) 3236-5900. 

DPU/Cuiabá-MT
Address: Rua Osório Duque Estrada, nº 
107 - Ed. Capital - Bairro Araés
Zip code: 78.005-720 - Cuiabá/MT, Tele-
phone number: (65) 3611-7400.

DPU/Cáceres-MT
Address: Rua General Osório, nº 
3000, Centro
Zip code: 78.200-000 - Cáceres/
MT, Telephone number: (65) 3221-
2300.

DPU/Campo Grande-MS
Address: Rua Dom Aquino, 
2350, Salas 1-6 e 12-19 - Centro
Zip code: 79.002-182 - Campo 
Grande/MS, Telephone num-
ber: (67) 3311-9850. 

DPU/Dourados-MS
Address: Rua Cuiabá, n. 1.482, Centro, 
Dourados/MS. 
Zip code: 79.802-030 - Dourados/MS, 
Telephone number: (67) 3421-9936.

DPU UNITS IN THE NORTHEAST REGION

DPU/Maceió-AL
Address: Rua Jangadeiros Alagoa-
nos, nº 1481, Bairro Pajuçara, CEP 
57030-000. Maceió/AL, Telephone 
number: (82) 3194-2300. 

DPU/Arapiraca-AL
Address: AL 220, nº 2225, Bair-
ro Santa Esmeralda (em fren-
te à Unidade de Emergência), 
Arapiraca/AL, CEP 57.312-025. 
Telephone number: (82) 99910-
0297

DPU/Salvador-BA
Address: Avenida Paulo VI, nº 844, Ed. 
Redenção Trade II, bairro Pituba.
Zip code: 41.810-001 - Salvador/Bahia. 
Telephone number: (71) 3114-1850 

DPU/Feira de Santana-BA
Address: Avenida Maria Quitéria, 
nº 1977, Ed. Safira, 3rd floor, Ponto 
Central
Zip code: 44.075-005 - Feira de 
Santana/BA. Telephone number: 
(75) 99121-1043.

DPU/Petrolina-PE e Juazeiro-
-BA
Address: Rua Engenheiro Carlos 
Pinheiro, n° 275 - Centro
 Zip code: 56.304-070 - Petroli-
na/PE. Telephone number: (87) 
3862-3963.

DPU/Vitória da Conquista-BA
Address: Rua Ministro Victor Nunes 
Leal, nº96, Qd. N, Lote 04, Bairro: Ci-
dade Universitária. Zip code: 45.031-
903 - Vitória da Conquista/BA. Telepho-
ne numbers:  (77) 98157-5742 e (77) 
99182-0002.

DPU/Fortaleza-CE
Address: R. Costa Barros, 1227 - Al-
deota, Fortaleza. Zip code: 60160-
208. Telephone number: (85) 
3474.8750

DPU/Sobral-CE
Address: R. Viriato de Medei-
ros, 1295 - Centro, Sobral - CE, 
62011-065. Telephone number: 
(88) 3613-2125.

DPU-São Luís-MA
Address: Rua Anapurus, Quadra 36, nº 
18 - Bairro Renascença II
Zip code: 65.075-670 - São Luís/MA. Te-
lephone number: (98) 3182-7617.

Endereços, telefones e outros contatos úteis7
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DPU/João Pessoa-PB
Address: Avenida Presidente Epi-
tácio Pessoa, nº 2020, Bairro Ex-
pedicionários, João Pessoa/PB. 
Zip code: 58.041-006. Telephone 
number: (83) 9.9120-4631.

DPU/Campina Grande-PB
Address: Rua Capitão João Alves 
de Lira, nº 864, Bairro da Prata. 
Zip code: 58.400-560 - Campina 
Grande/PB. Telephone number:  
(83) 99314-3870

DPU/Recife-PE
Address: Avenida Manoel Borba, 
640, Boa Vista. Zip code: 50.070-045 
- Recife/PE. Telephone number: (81) 
31941200.

DPU/Caruaru-PE
Address: Praça Pedro de Souza, 02
Zip code: 55.002-110, Caruaru/
PE. Telephone number: (81) 3722 
8300.

DPU/Teresina-PI
Address: Rua Rio Grande do 
Sul,585 – Piçarra. Zip code: 
64.014-155 - Teresina/PI. Tele-
phone number: (86) 3194 8800.

DPU/Aracaju-SE
Address: Av. Tancredo Neves, 306, Bair-
ro Jardins. Zip code: 49.025-620 - Ara-
caju/SE. Telephone number: (79) 3712-
7300.

DPU/Natal-RN
Address: Av. Alexandrino de Alen-
car, nº 663 - Bairro: Alecrim. Zip 
code: 59.030-350 - Natal/RN. Tele-
phone number: (84) 99979-0437

DPU/Mossoró-RN
Address: Avenida Alberto Ma-
ranhão, Nº 1927 - Centro, Sho-
pping Lisboa Center - Pavimento 
Superior Zip code: 59.600-195 
- Mossoró/RN. Telephone num-
ber: (84) 3316-1900.

 DPU UNITS IN THE NORTH REGION

DPU/Rio Branco-AC
Address: Rua Milton Matos, nº 700 
- Bairro: Bosque. Zip code: 69.900-
532 - Rio Branco/AC. Telephone 
number: (68) 2106-7800.

DPU/Macapá-AP
Address: Rua. Eliezer Levy, 2403 - 
Bairro: Centro. Zip code: 68.900-
083 - Macapá/AP. Telephone 
numbers: (96)98414.2340 and 
98415.8902. 

DPU/Manaus-AM
Address: Rua Santo Antônio corner 
with Rua Rio Purus and Jutaí S/N, Viei-
ralves, Bairro Nossa Senhora das Gra-
ças. Zip code: 69.053-020 - Manaus/
AM. Telephone number: (92) 3133-
1600.

DPU/Belém-PA
Address: RUA DOS MUNDURU-
CUS, N. 1794  between Av. Serze-
delo Correa and Tv. Padre Eutíquio, 
Bairro: BATISTA CAMPOS. Zip code: 
66.033-718 - Belém/PA. Telephone 
number: (91) 98427-7409.

DPU/Santarém-PA
Address: Av. Borges Leal, 2454, 
between Av. Silva Jardim and 
Trav. Clementino de Assis, San-
ta Clara. Zip code: 68.005-130 
- Santarém/PA - Telephone num-
ber: (93) 3523-7449.

DPU/Altamira-PA
Address: Avenida Tancredo Neves, No 
2425, Bairro Jardim Independente II. 
Zip code: 68.372-222 - Altamira/PA. Te-
lephone number: (93) 3515-1207.

DPU/Porto Velho-RO
Address: Av. Sete de Setembro, 
1840 - Centro, Porto Velho (RO)
Zip code: 76.804-124. Telephone 
number: (69) 3218-4010.

DPU/Boa Vista-RR
Address: Avenida Nossa Senho-
ra da Consolata, nº 613, Bairro 
Centro. Zip code: 69301-011 
- Boa Vista/RR. Telephone num-
ber: (95) 98116-2114.

DPU/Palmas-TO
Address: Quadra 104 sul, rua SE 09, 
lote 36. Plano Diretor Sul. Zip code: 
77.020-024 - Palmas/TO. Telephone 
number: (63) 3216-8600. 

 DPU UNITS IN THE SOUTHEAST REGION

DPU/Vitória-ES
Address: Avenida César Hilal, nº 
1293 – Bairro Santa Lúcia. Zip 
code: 29.056-083 - Vitória/ES. Te-
lephone number: (27) 3145-5600.

DPU/Linhares-ES
Address: Av. Governador Carlos 
Lindemberg, nº 1278 - Centro. 
Zip code: 29.900-020 - Linha-
res/ES. Telephone number: (27) 
3264-8851.

DPU/Belo Horizonte-MG
Address: Rua Pouso Alto, 15 - Ed. 
Mello Cançado - Bairro Serra (corner 
with Avenida do Contorno). Zip code: 
30.240-180 - Belo Horizonte/MG. Tele-
phone number: (31) 98408-3919

DPU/Uberlândia-MG
Address: Rua Eduardo Marquez, 
1049 B - Osvaldo Resende. Zip 
code: 38.400-442 - Uberlândia/
MG. Telephone number: (34) 
99186-5000.

DPU/Montes Claros-MG
Address: Av. Deputado Esteves 
Rodrigues, 1.111 - Todos os San-
tos. Zip code: 39.400-634 - Mon-
tes Claros/MG. Telephone num-
ber: (38) 2103-4250.

DPU/Juiz de Fora-MG
Address: Rua Santo Antônio n° 630, sa-
las 401, 501 e 601, Edifício Plaza Antô-
nio - Centro. Zip code: 36.015-001 - Juiz 
de Fora/MG. Telephone number: (32) 
2102-8500. 
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DPU/Governador Valadares-MG
Address: Rua Barão do Rio Branco, 
nº 351, Centro. Zip code: 35.010-
030 – Governador Valadares/MG. 
Telephone number: (33) 2101-
7600.

DPU/Rio de Janeiro-RJ
Address: Rua Uruguaiana nº 
174 – Centro. Zip code: 20.050-
092 - Rio de Janeiro/RJ. Telepho-
ne numbers: (21) 99329-1178 
and (21) 99210-4294

DPU/Niterói-RJ
Address: Rua Lemos Cunha, 359 Icarai, 
Niterói/RJ. Zip code: 24.230-131 - Rio 
de Janeiro/RJ. Telephone number: (21) 
3602-1600

DPU/Baixada 
Fluminense-RJ
Address: Av. Presidente Lincoln, 
1100 – Jardim Meriti. Zip code: 
25.555-201 - São João de Meriti/RJ. 
Telephone number: (21) 98198-
0007.

DPU/Volta Redonda-RJ
Address: Avenida Lucas Evan-
gelista de Oliveira Franco, nº 
67 - Jardim Paraíba. Zip code: 
27.215-070 - Volta Redonda/RJ. 
Telephone number: (24) 3344-
2315.

DPU/São Paulo-SP
Address: Rua Teixeira da Silva nº 217 
– Paraíso. Zip code: 04002-030 - São 
Paulo/SP. Telephone numbers: (11) 
98664-0727, (11) 99177-7901, (11) 
3627-3450 and (11) 3627-3521.

DPU/ABC Paulista-SP
Address: Avenida Senador Ver-
gueiro, Nº 3597 - 5th floor Zip 
code: 09.601-000 - São Bernardo 
do Campo/SP. Telephone numbers: 
(11) 4362-1745.

DPU/Campinas-SP
Address: Rua Jorge Krug, nº 211 
– Jardim Guanabara. Zip code: 
13.023-210 - Campinas/SP. Te-
lephone numbers: (19) 98386-
0466 | 3722-8300. 

DPU/Guarulhos-SP
Address: Rua Professor Leopoldo Pape-
rini, 213 - Jardim Zaíra - Centro
Guarulhos/SP - Zip code: 07095-080. 
Telephone numbers: (11) 2928-7800 | 
2928-7819.

DPU/Mogi das Cruzes-SP
Address: Rua Ewald Muhleise, 
138/142 - Bairro Jd. Bela Vista - Cé-
sar de Souza. Zip code: 08.820-300 
- Mogi das Cruzes/SP. Telephone 
number: Telephone number: (11) 
4761-6663

DPU/Osasco-SP
Address: Rua Teixeira da Silva nº 
217 – Paraíso. Zip code: 04002-
030 - São Paulo/SP. Telephone 
number: (11) 98664-0727, (11) 
99177-7901, (11) 3627-3450 
and (11) 3627-3521.

DPU/Registro-SP
Address: Rua Gersoni Nápoli nº 45- 
Bairro Centro. Zip code: 11.900-000- 
Registro/SP. Telephone numbers: (13) 
98220-0011 and (13) 3821-2219.

DPU/Ribeirão Preto-SP
Address: Rua Alice Além Saad, nº 
665. Zip code: 14.096-570 - Ribei-
rão Preto/SP. Telephone numbers: 
(16) 2137-7400 | 7401

DPU/Santos e São Vicente-SP
Address: Rua Brás Cubas nº 45, 
Bairro Centro, Santos/SP - Zip 
code:11.013-161. Telephone 
numbers: (13) 3325-4900 / 
4903 / 4924.

DPU/São José dos Campos-SP
Address: Avenida Tivoli, 574 - Vila Be-
tânia. Zip code: 12.245-481 – São José 
dos Campos/SP. Telephone numbers: 
(12) 98313-4507 and (12) 99166-7352.

DPU/Sorocaba-SP
Address: Rua José Maria Barbosa, 
nº 40, Portal da Colina. Zip code: 
18.047-380 – Sorocaba/SP. Tele-
phone numbers: (15) 98155-0321 
| 3202-5935.

 DPU UNITS IN THE SOUTH REGION

DPU/Curitiba-PR
Address: Rua Visconde do Rio 
Branco, nº 1811, Centro. Zip code: 
80.420-210 - Curitiba/PR. Telepho-
ne number: (41) 3234-9600.

DPU/Cascavel-PR
Address: Rua Sete de Setem-
bro, número 3.443. Zip code: 
85.801-140 - Cascavel. Telepho-
ne number:  (45) 3324-5433.

DPU/Foz do Iguaçu-PR
Address: Rua Tarobá, n° 834 – Centro
Zip code: 85.851-220 – Foz do Igua-
çu/PR. Telephone number: (45) 2102-
3350.

DPU/Londrina-PR
Address: Rua Pio XII, nº 56, Centro. 
Zip code: 86.020-380 - Londrina/
PR. Telephone number: (43) 2105-
1500.

DPU/Umuarama-PR
Address: Rua José Teixeira D’ávi-
la, n.º 3758 - Zona I. Zip code: 
87.501-040 - Umuarama/PR. 
Telephone number: (44) 3624-
8489.

DPU/Florianópolis-SC
Address: Rua Frei Evaristo, 142 - Cen-
tro. Zip code: 88.015-410 - Florianópo-
lis/SC. Telephone number: (48) 99937-
0645.
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DPU/Criciúma-SC
Address: Avenida Centenário, 
3029, Centro. Zip code: 88.801-
000, Criciúma/SC. Telephone num-
bers: (48) 3438-4669 / (48) 3437-
8943.

DPU/Joinville-SC
Address: Rua Araranguá, 280, 
Bairro América. Zip code: 
89204-310 - Joinville/SC. Tele-
phone number: (47) 3422-4896.

DPU/Porto Alegre-RS
Address: Rua Comendador Manoel Pe-
reira, nº 24 - Bairro Centro. Zip code: 
90.030-010 - Porto Alegre/RS. Telepho-
ne numbers: (51) 98336-0031 and (51) 
99135-5313

DPU/Bagé-RS
Address: Rua Professora Melanie 
Granier, n° 48, Centro. Zip code: 
96.400-500 – Bagé/RS. Telephone 
number: (53) 3240-4100.

DPU/Canoas-RS
Address: Rua Domingos Mar-
tins, 121, loja 02, Centro. Zip 
code: 92.010-170 - Canoas/RS. 
Telephone number: (51) 3465-
8670.

DPU/Pelotas-RS
Address: Rua XV de Novembro, nº 767 
- Centro. Zip code: 96.015-000 - Pelo-
tas/RS. Telephone numbers: (53) 3284-
9450 / (53) 9 8163-0012.

DPU/Rio Grande-RS
Address: Rua Conde de Porto Ale-
gre, nº 384 - office number 201. Zip 
code: 96.200-330 - Rio Grande-RS. 
Telephone number: (53) 3232-
8019

DPU/Santa Maria-RS
Address: Alameda Montevi-
deo, nº 313, Bairro Nossa Sra. 
das Dores, 3rd floor. Zip code: 
97050-030 - Santa Maria/RS. 
Telephone number: (55) 3218-
9600.

DPU/Uruguaiana-RS
Address: Rua Santana, nº2288, Centro
Zip code: 97.501-540 - Uruguaiana/RS. 
Telephone number: (55) 3845-2502

 DPU’s INTERNATIONAL PARTNERS

ARGENTINA:  Ministerio Público de la Defensa (MPD) 
Address: Avenida Callao 970, 5º piso Código Postal: C1023AAP Ciudad Autónoma de Buenos Aires República 
Argentina, Teléfono: (011) 4814-8475 / 8403. 

PARAGUAY:  Ministerio de la Defensa Pública (MDP) 
Address: Avenida Artigas 2136 entre San Estanislao y Vía Férrea, 3º piso Código Postal: 1416 – Asunción 
República del Paraguay, Telefone:: 021-292-578 / 021-292-212 / 021-292-283. 

  URUGUAY:  Dirección Nacional de Defensa Pública (DINADEF) 
Address: San José 1132, 1º piso / Montevideo República Oriental del Uruguay, Teléfono: 2902-8176 Fax- 1907 
Int 8651 y 8655. 

BOLIVIA:  Servicio Plurinacional de Defensa Pública 
Address: Calle Batallón Colorados Nº 24, Edificio “El Cóndor” – Piso 13 Ciudad de La Paz Estado Plurinacional de 
Bolivia, Teléfono: 519-2150137 y 2150137. 

CHILE: Defensoría Penal Pública (DPP) 
Address: Av. Libertador Bernardo O`Higgins Nº 1449 Piso 5 y 8 (8340518); Ciudad de Santiago de Chile - Repúbli-
ca de Chile Teléfono: +562 24396800. 

COLOMBIA:  Defensoría del Pueblo de Colombia 
Address: Calle 55 Nº 10-32 (PBX: 3147) Ciudad de Bogotá República de Colombia - Teléfono: (57) (1) 314 73 00 

ECUADOR: Defensoría Pública del Ecuador Dirección: 
El Universo E8-115 y Av. De los Shyris República de Ecuador, Teléfono: +593 2-381-5270 

PERU: Directoría General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 
Dirección: Avenida Angamos Oeste Nº 555 – Miraflores; República del Perú, Telefone: 2048020- anexo 1317 / 
446-4751.
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