
Atendimento à PoPulAção
em situAção de RuA

Defensoria Pública do Estado da Bahia



Atendimento à População em situação de Rua

Venha fazer valer seus direitos

o que é a defensoria Pública?
A Defensoria Pública presta orientação jurídica e defende os 
direitos de pessoas vulneráveis, na justiça e em demais órgãos 
públicos.

Quem pode utilizar o Atendimento Jurídico para a População 
em situação de Rua?
Pessoas que estejam vivendo nas ruas, em albergues e abrigos 
na Capital ou que tenham moradia precária, sem endereço 
regular.

A defensoria Pública cobra pelos seus serviços?
Não. Toda atuação da Defensoria é gratuita.

A defensoria Pública pode entrar com ações na Justiça?
Sim. A Defensoria Pública atua em todas as instâncias da Justiça 
e pode promover ações e defesas.

Quem são os defensores Públicos?
São profissionais formados em Direito, selecionados após 
concurso público.
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Atendimentos relacionados à conflitos familiares, investigação de 
paternidade, Mediação Familiar.

local de atendimento: Fórum Ruy Barbosa, térreo, sala 17
Horários:  8h30 às 17h (agendamento)  |  8h30 às 18h (informações)
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Defesa de acusados e sentenciados, orientação e acompanhamento jurídico 
e assistência a presos em delegacias e no sistema prisional.

locais de atendimento: 
Fórum Criminal de sussuarana:  Av. Ulisses Guimarães, s/n, antigo IPRAJ

Capred - Atendimento de urgências criminais para presos provisórios: 
Rua Professor Rômulo Almeida, nº 396, Acupe de Brotas
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Atendimentos a pessoas com deficiência, atendimento às vítimas de 
tortura, violência institucional, discriminação étnica, sexual, de gênero 
ou religiosa, regularização, mediação e prevenção, referentes ao uso e 
ocupação do solo, defesa dos direitos da mulher, em todas as hipóteses de 
violência doméstica e familiar.

local de atendimento: Sede da Defensoria, Rua Pedro Lessa, n° 123
Horários: 8h às 12h (atendimento para informações)  |  14h às 17h (triagem)
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Atendimentos relacionados à posse/propriedade, indenização, despejo, 
vizinhança, acidentes de trabalho, defesa do consumidor, Fazenda Pública.

locais de atendimento:
Casa de Acesso à Justiça 1 (primeiro atendimento): Rua Arquimedes 
Gonçalves, 313, Jardim Baiano
Horários: 8h às 18h (funcionamento)  |  7h30 às 11h30 (triagem)

Casa de Acesso à Justiça 2 (Atendimento processual das 32 Varas Cíveis e 
das 10 varas de Fazenda Pública): Rua José Duarte, 56, Tororó



Atendimento equipe Pop Rua: Segunda a quinta, das 9h às 12h e das 14h às 17h
endereço: Defensoria Pública, Rua Pedro Lessa, 123, Canela
telefone: (71) 3338-2239
e-mail: poprua@defensoria.ba.gov.br

mais informações: Sede do Movimento de População em Situação de Rua
endereço: ao lado da Igreja de São Francisco, Pelourinho, Salvador, Bahia
telefone: (71) 3266-0034
disque defensoria: 129 (apenas ligações de telefone fi xo ou público)
Violência contra a população em situação de rua: 100

ouvidoria
Atendimento presencial: segunda a quinta, das 8h30 às 12h e das 14h às 18h e 
sexta das 8h30 às 12h
Atendimento por e-mail: ouvidoria@defensoria.ba.gov.br
endereço: Defensoria Pública, Rua Pedro Lessa, 123, Canela
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te Proteção às crianças e adolescentes em situação de risco e prevenção e 

enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes

locais de atendimento:
Casa de Acesso à Justiça: Rua Arquimedes Gonçalves, 313, Jardim Baiano
Horários: 8h às 18h (funcionamento)  |  7h30 às 11h30 (triagem)

1ª Vara da infância e da Juventude: Rua Agnelo de Brito, 72, Garibaldi

2ª Vara da infância e da Juventude (Centro integrado de Atendimento ao 
Adolescente): Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), s/n
Horários: Segunda a sexta (turno integral)

Instituição essencial à Justiça *Apenas de telefone fi xo


