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Procure gravar e fotografar os fatos ou
suas consequências (como lesões, danos
ao patrimônio, entre outros). Verifique
se existem câmeras de monitoramento
próximas. Anote todas as informações
sobre a dinâmica dos fatos. Colete todas
as provas  relacionadas.

O que devo fazer?
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PASSO

PASSO

FUI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA  POLICIAL 

B.O.

Em caso de atendimento
hospitalar, guarde o prontuário

médico e demais documentos
que comprovem eventuais

lesões, suas causas e
consequências. 

Anote o nome completo,
endereço e telefone das

vítimas e/ou testemunhas
que presenciaram os fatos.

Anote o nome, apelido ou
características dos agressores e 
 seu local de trabalho. Anote as
placas de veículos, se houver.

Registre Boletim de Ocorrência na
Delegacia de Polícia mais próxima.

Relate todas as 
informações importantes 
sobre os fatos.

 Em caso de lesões, solicite
guia para realização de exame

de corpo de delito na
Delegacia de Polícia. O exame

será realizado no Instituto
Geral de Polícia. De

preferência, realize o exame
em até 48 horas após os fatos. 

Busque atendimento na
Defensoria Pública para garantir
os seus direitos.

Denuncie à Defensoria
Pública ou ao Ministério

Público ou à Corregedoria da
Polícia Militar ou Ouvidoria

da Polícia Civil
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 * A exigência de fundada suspeita significa que o
policial precisa ter evidências firmes, não sendo

suficiente uma simples desconfiança ou suposição. Não
pode se basear na sua cor, condição social, sexo, gênero,
orientação sexual, religião, naturalidade, nacionalidade,

suas roupas ou  suas companhias.  
 

A abordagem policial tem por objetivo garantir a ordem e a segurança pública. 

Sim! O policial ou guarda deve estar
identificado com seu nome visível na farda
durante o exercício das suas funções,
mesmo quando seu rosto esteja coberto,
não podendo recusar-se a se identificar
corretamente. É direito seu saber o nome
do policial que realizou a abordagem. Os
veículos (viaturas policiais) também devem
ser identificados por meio de placas e
símbolos que indiquem a que órgão
pertencem. 
 

Em hipótese alguma, você pode ser
xingado ou agredido durante a
abordagem policial, que deve ser
pautada pelo respeito mútuo entre
cidadão e policial. Caracteriza  crime se,
durante a abordagem, o policial xingá-lo
com base na sua cor ou ofender a sua
honra, ou agredi-lo.
Caso isso ocorra, denuncie (informações
ao final).

ABORDAGEM NA RUA

●  O agente de segurança pública
precisa estar identificado? 

 

ATENÇÃO! 

●  Fui agredido e xingado
durante a abordagem, e
agora?  

● Revista pessoal

Quando o policial pode me revistar sem um mandado judicial?
Quando existir a fundada* suspeita de que você esteja com drogas ilícitas,
armas ou objetos que poderiam ser destinados à prática de crimes. Neste
caso, o policial pode revistar bolsas, sacolas e mochilas e não deve agir de
forma agressiva, nem desrespeitosa.
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A revista pessoal em mulheres,

inclusive em mulheres

transexuais,  só deve ser feita por

uma agente mulher no momento

da abordagem, ou, se não houver

policial mulher no local, deverá

haver condução até a Delegacia

para que o ato seja realizado

corretamente. 

 

SOU MULHER, QUEM
PODE ME REVISTAR? 

SOU HOMEM
TRANS COM SEXO

BIOLÓGICO
FEMININO.

 Neste caso, você
deverá ser consultado

sobre a forma que
considera a revista mais

adequada.   

ATENÇÃO! 

DURANTE A ABORDAGEM, 

 NÃO É PERMITIDO QUE  O(A)

AGENTE PASSE AS MÃOS NAS

PARTES ÍNTIMAS, SOB PENA DE

ESTAR COMETENDO 

CRIME CONTRA A DIGNIDADE

SEXUAL E ABUSO DE

AUTORIDADE, EXCETO EM

CASO DE FUNDADA SUSPEITA

QUE ESTEJA PORTANDO

OBJETO ILÍCITO DE FORMA A

OCULTA-LO 

 

 

SOU MORADOR EM SITUAÇÃO

DE RUA. ISSO AUTORIZA, POR SI

SÓ, A REVISTA PESSOAL? 

 

Não. Estar em situação de rua não é

crime e nem justifica uma revista

pessoal. Também não é permitido que

retirem seus pertences ou sua

documentação. É direito de todo

cidadão ir e vir, o que inclui o direito de

estar onde quiser e puder permanecer. 
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Você pode ser levado para verificação
na Delegacia se os dados informados
não se confirmarem em pesquisa
eletrônica feita pela polícia, mas jamais
ser detido apenas por estar sem
documentos. 

POSSO SER

PRESO SE

ESTIVER SEM

MEUS

DOCUMENTOS?

POSSO

FOTOGRAFAR

OU GRAVAR A

ABORDAGEM

POLICIAL?

Sim, o agente não pode impedir

nenhum cidadão de fazer o registro. A

liberdade de imprensa é um direito

fundamental. A gravação é uma

legítima fiscalização da população

sobre a atuação do Estado. O material

registrado pode servir de prova em

eventual ação judicial a seu favor ou de

outra pessoa. 

 

NÃO. Andar sem documentos não é
crime, mas pode caracterizar infração
penal recusar-se a se identificar
quando for solicitado por policial ou
mesmo dar informação falsa sobre a
sua identificação (tentar se passar
por outra pessoa). Portanto, se for
solicitada  a sua identificação, você
deve informar dados pessoais como o
número de CPF, RG ou o nome de sua
mãe.
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Não tente fugir, não ofereça resistência e atenda às determinações do policial,
ainda que seja inocente;

Procure ficar calmo e agir com respeito;

Não use palavras agressivas, não faça movimentos bruscos ou que possam ser
interpretados como tentativa de fuga ou de agressão;

Mantenha suas mãos visíveis o tempo todo;

Não toque o policial, pois isso pode ser interpretado como uma tentativa de
agressão ou fuga;

Não discuta, não insulte e também não ameace  apresentar  queixa  contra  o 
 policial. Eventuais irregularidades ou abusos policiais devem ser denunciados após
a abordagem aos órgãos oficiais;

Responda de modo claro e pausado às perguntas. Se não quiser responder, diga de
modo respeitoso que não vai fazê-lo, e irá exercer o direito ao silêncio. Lembre-se
apenas de que você não pode recusar a se identificar corretamente.

    Somente podem ser apreendidos objetos ilícitos e
que a pessoa revistada não consiga comprovar a
licitude, ou que tiverem relação com a fundada
suspeita que motivou a revista. 
       Após a apreensão, os objetos devem ser entregues
ao delegado de polícia, não podendo o policial reter o
objeto consigo.
        Se não houver indício de ilicitude ou relação com o
fato, os objetos apreendidos devem ser devolvidos.
    A documentação pessoal nunca pode ser
apreendida. Os agentes não podem rasgar
documentos, fotografias ou quebrar objetos.

 

MEUS PERTENCES
FORAM

APREENDIDOS
DURANTE A
ATUAÇÃO

POLICIAL, E
AGORA? 

Como os envolvidos devem se comportar
durante a abordagem policial: 
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Se houver suspeita de que o motorista está

escondendo armas, drogas ou outros objetos de crime

em veículos, o agente pode revistar os seus

compartimentos desde que esclareça os motivos da

abordagem. 

           NÃO.    O acesso aos dados do seu celular somente pode ocorrer com

sua autorização espontânea (sem coação policial) ou com autorização

judicial. 

          Você não pode ser forçado a fornecer o acesso ao seu celular, pois

sua privacidade e intimidade são direitos fundamentais que devem ser

respeitados.

          Mesmo se você for preso e o seu celular for apreendido, o 

acesso ao conteúdo e aos dados de seu celular necessitará de 

autorização judicial. 

O policial pode ter acesso ao meu celular,
conversas, fotografias durante a abordagem? 

 BUSCA EM VEÍCULO 

 BUSCA NO CELULAR
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     NÃO.         Ninguém é obrigado a fazer prova

contra si mesmo. Mas a recusa pode acarretar

a aplicação de multa e a suspensão da CNH.

Além disso, a lei autoriza que o estado de

embriaguez seja constatado por outras formas

(exame clínico, vídeos, testemunhas etc). 

 

Sou obrigado a realizar o bafômetro?

Nesse caso, os passageiros devem sair do veículo e o motorista

tem o direito de acompanhar todo o procedimento. 

Se você estiver em moto, retire o capacete para auxiliar na

operação. 

Não tente fugir e reduza a velocidade do veículo gradualmente

diante do comando da polícia para parar o veículo. 

Deixe suas mãos em local visível e não faça movimentos bruscos,

evitando postura agressiva ou defensiva. 

Não deixe de apresentar seus documentos pessoais e do veículo.

Logo após a verificação, eles devem ser devolvidos. 

Evite qualquer discussão. Caso identifique postura inadequada ou

ilegal do agente, denuncie às autoridades competentes. 
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BUSCA RESIDENCIAL/CASA

A casa é asilo inviolável do indivíduo. Para a lei,
são considerados “casa” o quarto de hotel,
pensão, ou unidade de acolhimento institucional,
e local de trabalho ou profissão, não aberto ao
público.

Como saber se o agente possui um mandado para ingressar na

minha casa? O policial deve apresentar documento que

contenha endereço completo e específi co da sua residência; a

identi ficação do morador ou proprietário; o motivo e o objetivo

da busca; e assinatura do juiz. Um único mandado não pode

autorizar o ingresso dos policiais em mais de uma residência.

SE LIGA! 

Quando o policial pode entrar em minha casa: 

A)  Com sua autorização espontânea em qualquer horário. 

 
B)  Com mandado judicial durante o dia. 

       Não é possível impedir o acesso à residência neste caso,

mas você possui o direito de acompanhar os policiais durante a

busca no local. Se você não estiver em casa, a busca policial

deve ocorrer com acompanhamento de vizinhos. 
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C)  Quando o agente estiver perseguindo alguém que acabou

de cometer um crime e entrou em sua casa; 

 

Caso os policiais apenas suspeitem de que dentro de

determinada casa estejam guardadas drogas, armas de fogo,

produtos e bens derivados de crimes, devem obter

autorização judicial antes de entrar na residência.
  
 

D)  Em casos de incêndio, desabamentos, desastres ou

emergências médicas para prestar socorro.

 

ATENÇÃO! 

Ao entrar na sua residência, o policial deve se limitar ao objeto descrito
no mandado judicial ou a situação que justificou a entrada na casa. E 
 não pode praticar nenhum excesso, como destruir objetos ou
documentos. Caso ocorra alguma ilegalidade, os policiais podem ser
responsabilizados e você pode ter direito a uma indenização pelos danos
sofridos.

Se alguém é encontrado na rua portando drogas ou
objetos ilícitos, o policial pode exigir que seja levado
até a residência à procura de mais objetos?

SE LIGA! 

 Não, é necessária autorização judicial 
antes do acesso à residência. 
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Qualquer cidadão só 
pode ser preso 

em flagrante delito
 ou por mandado judicial.

QUANDO POSSO
SER PRESO?
 

NA
DELEGACIA
Quando alguém é conduzido até uma delegacia, 
deve ser imediatamente apresentado ao(à) delegado(a) de
polícia, que colherá as informações necessárias com
respeito e dignidade. 

O que é flagrante delito? 

 Está em flagrante delito quem

está cometendo um crime, é

perseguido logo após cometer um

crime ou for encontrado com

objetos do crime logo após ele

acontecer.

 

11



Comunicar a prisão ao seu advogado(a) ou Defensor(a) 
Público(a); em qualquer caso, a Defensoria Pública será
comunicada em até 24 horas e seus familiares podem
procurar a instituição; 

 DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO; 
Na delegacia, você tem apenas o dever de se identificar
corretamente, podendo permanecer em silêncio quanto aos
demais fatos, sendo este um direito fundamental que não pode lhe
prejudicar (ou seja, ficar calado não pode ser interpretado como
confissão). Nenhum(a) policial ou delegado(a) pode exigir que a
pessoa abra mão do seu direito ao silêncio. O fato de responder a
alguns questionamentos da polícia não impede o silêncio em
relação a outras perguntas que você não queira responder. 

Caso eu seja preso, quais
são os meus direitos?

Comunicar a prisão à sua família; 

USO DE ALGEMAS: Não ser algemado se você estiver cooperando
com os agentes e não usar violência ou tentar fugir da abordagem;  

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: Caso você seja preso em flagrante, você
deve passar por uma audiência de custódia em até 24 horas. O ato
contará com a presença de um(a) defensor(a) público(a) ou
advogado(a), quando então será decidido se você permanecerá ou
não preso e será verificada eventual violação de seus direitos
durante a prisão. Este ato não serve para apurar se você é ou não
culpado, se o fato foi ou não praticado, nem para produção de
provas. Isso será averiguado no momento processual posterior, se
houver necessidade.  
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- Transexuais que ainda não tiveram o seu registro civil
alterado possuem o direito de usar o nome social (nome
pelo qual se reconhecem) e de serem tratados conforme
o gênero com que se identificam em qualquer ambiente.

EXAME DE CORPO DE DELITO: Serve para averiguar se a
pessoa presa sofreu lesão quando da prisão ou no
período em que estava encarcerada. Se você estiver
preso, deve dizer ao juiz na audiência de custódia que
sofreu violência. Se for solto, deve ir até a delegacia para
registrar boletim de ocorrência e solicitar guia para a
realização do exame de corpo de delito. Se a pessoa não
se sentir segura para realizar tal procedimento, pode
procurar a Defensoria Pública para receber orientações
sobre tais procedimentos. 

          Se você for solto após a realização da audiência, não

significa que foi absolvido, mas apenas que você não

permanecerá preso no momento. O juiz pode determinar que

você cumpra, em liberdade, eventual medida cautelar (como

apresentação mensal ao Fórum, recolhimento noturno,

proibição de frequentar determinado local, entre outros), o que

deverá ser observado, caso contrário você poderá ser preso. É

possível que você venha a ser denunciado, ou seja, você poderá

responder a um processo criminal. Neste caso, procure a

Defensoria Pública ou um advogado para acompanhar o caso.
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 No caso de irregularidades ou abuso de autoridade, procure
a Defensoria Pública do Estado ou denuncie aos órgãos de
controle, como o Ministério Público ou a Corregedoria da
Polícia.

     É muito importante que você anote o dia, o local e o horário
em que o abuso policial aconteceu, junte o máximo de provas
possíveis: vídeos, fotos, nome do policial, características físicas,
número da placa da viatura, testemunhas (indicar nome
completo, endereço e dados de identificação), número de
batalhão ou posto/patente do agente de segurança, etc. 

     A denúncia dá visibilidade ao problema e possibilita que
os órgãos possam agir ativamente para combater o abuso
de autoridade, a discriminação e para que possa proteger e
promover direitos humanos. 
 

COMO DENUNCIAR?
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 NÃO SE ESQUEÇA, A DEFENSORIA PÚBLICA
ESTÁ A SERVIÇO DA POPULAÇÃO. NÃO DEIXE
DE PROCURAR O NÚCLEO MAIS  PRÓXIMO DE

VOCÊ PARA GARANTIR SEUS DIREITOS. 
 
 



AV.  RIO BRANCO,  Nº  919 –  FLORIANÓPOLIS  SC –  
CEP 88015-200 –  ED.  CENTRO EXECUTIVO RIO BRANCO
(48)  3665-6370 /  (48)  3665-6589 /  (48)  3665-6654

NÚCLEO DA CAPITAL

NÚCLEO REGIONAL DE ARARANGUÁ

NÚCLEO REGIONAL DE BLUMENAU

AVENIDA XV DE NOVEMBRO,  1475,  EDIFÍCIO CLASSIC,
SALA 101 E  102,  CENTRO –  CEP:  88900-000
(48)  3529-0394 /  (48)  3529-0393     (48)  99129-8401

RUA JOINVILLE,  Nº  860,  VILA NOVA -  CEP 89035-200 -  (47)
3378-8436

NÚCLEO REGIONAL DE BRUSQUE
RUA JOÃO BAUER,  N°294 –  CENTRO -  CEP 88350-100 
(47)  3251-8240     (47)  99293-7294

NÚCLEO REGIONAL DE CAÇADOR
RUA MARIA DEOMAR COSTA NEVES,  Nº97 –  EDIFÍCIO
LIVERPOOL,  CENTRO –  CEP:  89500-000
(49)  3561-6443 /  (49)  3561-6400     (49)  99111-8131

RUA CORONEL LUCIDORO,  Nº755,  TÉRREO,  CENTRO –  CEP:
89620-000
(49)  3541-3343 |  (49)  3541-3362     (49)  99170-3600

NÚCLEO REGIONAL DE CAMPOS NOVOS

NÚCLEO REGIONAL DE CHAPECÓ

NÚCLEO REGIONAL DE CONCÓRDIA

RUA PARÁ,  53-D MARIA GORETTI  –  CHAPECÓ –  SC –  
CEP 89801-400 (49)  2049-7621 OU (49)  2049-7723

RUA OSVALDO ZANDAVALLI ,  877,  ED.  BRISAS,  NOSSA
SENHORA DA SALETE –  CEP 89700-136 (49)  3482-6193 /
(49)3482-6192 /  (49)3482-6165     (49)  99170-8830
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 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

 
ATUALMENTE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRESTA ATENDIMENTO EM 24

NÚCLEOS REGIONAIS. CONFIRA ABAIXO O ENDEREÇO E TELEFONE DOS NÚCLEOS REGIONAIS.

Você pode conferir o endereço e telefone de
todas as unidades da Defensoria Pública do

Estado de Santa Catarina no nosso site:
http://defensoria.sc.def.br/ 

 

ONDE ENCONTRAR A DEFENSORIA 
PÚBLICA?

 

tel:(48)%203665-6370
tel:(48)%203665-6589
tel:(48)%203665-6654
tel:(48)%203529-0394
tel:(48)%203529-0393
tel:(48)%2099129-8401
tel:(47)%203251-8240
tel:(47)%203251-8240
tel:(47)%2099293-7294
tel:(49)%203561-6443
tel:(49)%203561-6400
tel:(49)%2099111-8131
tel:(49)%203541-3343
tel:(49)%203541-3362
tel:(49)%2099170-3600
tel:(49)%202049-7621
tel:(49)%202049-7621
tel:(49)%202049-7723
tel:(49)%203482-6193
tel:(49)3482-6192
tel:(49)3482-6165
tel:(49)%2099170-8830
http://defensoria.sc.def.br/
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NÚCLEO REGIONAL DE CURITIBANOS

NÚCLEO REGIONAL DE CRICIÚMA

NÚCLEO REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL

NÚCLEO REGIONAL DE ITAJAÍ

AVENIDA SANTOS DUMONT,  Nº  798 MILANESE –  CRICIÚMA
– SC –  CEP 88804-578 (48)  3403-1133

AVENIDA SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA,  Nº  347,  SALA
02,  CENTRO CURITIBANOS –  CEP:  89520-000
(49)  3412-3171     (49)  991701184

AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER,  747,  CENTRO –  CEP
88301-300 (47)  3398-6243

RUA OLÍVIO DOMINGOS BRUGNAGO,  Nº361,  BAIRRO VILA
NOVA –  CEP 89.259-260 (47)  3276-9316     (47)  99180-5605 NÚCLEO REGIONAL DE MAFRA

NÚCLEO REGIONAL DE LAGES

NÚCLEO REGIONAL DE JOINVILLE

NÚCLEO REGIONAL DE JOAÇABA
RUA GETÚLIO VARGAS,  961,  SALA 01,  EDIFÍCIO
MAJESTIC TOWERS,  CENTRO –  CEP 89600-000 
(49)  3527-9827     (49)  99170-6537

RUA BLUMENAU,  953,  TÉRREO E  1º  ANDAR,  AMÉRICA
– CEP 89204-251 -  (47)  3481-2113 /  (47)  99144-3362     
(47)  99216-0073 /  (47)  99224-3801 

RUA VERÍSSIMO GALDINO DUARTE,  N°  80  –
CENTRO –  CEP 88502-330 -  (49)  3289-8301 
(49)  99171-2449 /  (49)  99831-8132

RUA DOM PEDRO I I ,  Nº  315,  BAIRRO VILA BUENOS
AIRES -  CEP 89300-000 (47)  3647-0512 /  (47)  3647-
0513 /  (47)  3647-0480 (47)  99249-5164

Você pode conferir o endereço e telefone de
todas as unidades da Defensoria Pública do

Estado de Santa Catarina no nosso site:
http://defensoria.sc.def.br/ 

 

ONDE ENCONTRAR A DEFENSORIA 
PÚBLICA?

 

 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

 
ATUALMENTE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRESTA ATENDIMENTO EM 24

NÚCLEOS REGIONAIS. CONFIRA ABAIXO O ENDEREÇO E TELEFONE DOS NÚCLEOS REGIONAIS.

tel:(48)%203403-1133
tel:(49)%203412-3171
tel:(49)%20991701184
tel:(47)%203398-6243
tel:(47)%203276-9316
tel:(47)%203276-9316
tel:(47)%2099180-5605
tel:(49)%203527-9827
tel:(49)%2099170-6537
tel:(47)%203481-2113
tel:(47)%2099144-3362
tel:(47)%2099216-0073
tel:(47)%2099224-3801
tel:(49)%203289-8301
tel:(49)%203289-8301
tel:(49)%2099171-2449
tel:(49)%2099831-8132
tel:(47)%203647-0512
tel:(47)%203647-0512
tel:(47)%203647-0513
tel:(47)%203647-0480
tel:(47)%2099249-5164
http://defensoria.sc.def.br/


Você pode conferir o endereço e telefone de
todas as unidades da Defensoria Pública do

Estado de Santa Catarina no nosso site:
http://defensoria.sc.def.br/ 

 

 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

 
ATUALMENTE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRESTA ATENDIMENTO EM 24

NÚCLEOS REGIONAIS. CONFIRA ABAIXO O ENDEREÇO E TELEFONE DOS NÚCLEOS REGIONAIS.
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ONDE ENCONTRAR A DEFENSORIA 
PÚBLICA?

 

NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ

NÚCLEO REGIONAL DE RIO DO SUL

NÚCLEO REGIONAL DE PALHOÇA

NÚCLEO REGIONAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

NÚCLEO REGIONAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE

NÚCLEO REGIONAL DE TUBARÃO

NÚCLEO REGIONAL DE XANXERÊ

AV.  ATÍLIO PEDRO PAGANI,  N°  855,  CENTRO
COMERCIAL PAGANI,  1°  ANDAR,  SALA 206,  PASSA
VINTE –  CEP:88.132-149

RUA DOM BOSCO,  Nº  701,  SALA 202,  CENTRO
EMPRESARIAL ILHA DE CRETA,  CENTRO –  CEP
89.160-121 -  (47)  3526-3135 /  (47)  3526-3136

RUA MANOEL LOUREIRO,  1948 –  BAIRRO
BARREIROS –  CEP 88117-331 -  (48)  3665-6711  

RUA NEREU RAMOS,  Nº  581,  CENTRO 
CEP:  89990-000 (49)  3372-1129     (49)  99170-0954

RUA SANTOS DUMONT,  N°  134,  SALA 401,  ED.
CARDOSO OFFICE –  CENTRO –  CEP 89900-000 
(49)  3631-2942     (49)  99171-0299

AV.  MARCOLINO MARTINS CABRAL,  Nº  1572,  SALAS
401 A 407,  ED.  OFFICE CENTER –  CENTRO –  CEP 88701-
001 (48)  3631-9685     (48)  99153-6444

RUA OLÍMPIO JÚLIO TORTATO,  Nº  101,  CENTRO –  CEP:
89820-000 -  (49)  3382-2267     (49)  991722213

NÚCLEO REGIONAL DE PALHOÇA

NÚCLEO REGIONAL DE MARAVILHA
AVENIDA ARAUCÁRIA,  Nº  736,  ED.  BELLUNO, SALA
102,  CENTRO CEP:  89874-000
(49)3664-6590     (49)  99200-9721

AV.  ATÍLIO PEDRO PAGANI,  N°  855,  CENTRO
COMERCIAL PAGANI,  1°  ANDAR,  SALA 206,  PASSA
VINTE –  CEP:88.132-149

http://defensoria.sc.def.br/
tel:(47)%203526-3135
tel:(47)%203526-3136
tel:(48)%203665-6711
tel:(48)%203665-6711
tel:(48)%2099172-1025
tel:(49)%203372-1129
tel:(49)%203372-1129
tel:(49)%2099170-0954
tel:(49)%203631-2942
tel:(49)%2099171-0299
tel:(48)%203631-9685
tel:(48)%203631-9685
tel:(48)%2099153-6444
tel:(49)%203382-2267
tel:(49)%203382-2267
tel:(49)%20991722213
tel:(49)3664-6590
tel:(49)%2099200-9721


 
OUTRAS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS A QUEM

PROCURAR EM CASO DE VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL
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Disque 100 - Direitos Humanos

Disque Denúncia 181 - serviço destinado a mobilizar a

sociedade na luta contra o crime e a violência no Estado de

Santa Catarina.

Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública - 0800-6438081

Corregedoria da Polícia Militar - (48) 3229-6330

Denuncie pelo WhatsApp da Polícia Civil - (48) 98844-0011

Ministério Público do Estado (procure a Promotoria mais

próxima)

Ouvidoria Geral do Estado de Santa Catarina - (48) 3665- 1688

https://www.pm.sc.gov.br/unidades/corregedoria-geral
https://www.pc.sc.gov.br/servicos/denuncia-whatsapp
http://www.ouvidoria.sc.gov.br/cidadao/


http://defensoria.sc.def.br/

https://www.instagram.com/defensoriasc/

https://pt-br.facebook.com/defensoriasc/

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
 

NÚCLEO DE CIDADANIA,  IGUALDADE,  DIVERSIDADE,
DIREITOS HUMANOS E  COLETIVOS  (NUCIDH):  

E -MAIL:  NUCIDH@DEFENSORIA.SC.DEF.BR

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

http://defensoria.sc.def.br/
https://www.instagram.com/defensoriasc/
https://pt-br.facebook.com/defensoriasc/



