
PASSO A PASSO PARA UTILIZAR OS SERVIÇOS DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

(SERVIÇO GRATUITO = Renda familiar bruta até R$ 2.000,00) 

 

Basta entrar no site e verificar qual o endereço da Defensoria. 

Qual a melhor forma de contatar a Defensoria Pública da União? 
O cidadão que precisar da ajuda da DPU deve procurar a unidade mais próxima da sua 
cidade. Atualmente, a DPU tem unidades instaladas em todas as capitais brasileiras ou 
em cidades como Guarulhos, Santos, Campinas, Juiz de Fora, Feira de Santana, 
Umuarama, Cáceres, Bagé, Pelotas e Santa Maria. Para conferir os endereços e telefones, 
clique aqui. 

http://www.dpu.def.br          

Saúde 

A saúde é direito de todos e dever do Poder Público. Por meio de políticas públicas e pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), você tem acesso a medicamentos e procedimentos, 
desde os mais simples, obtidos no posto de saúde, aos mais complexos, a exemplo de 
tratamentos contra o câncer. A Defensoria Pública da União atua com muita frequência na 
área da saúde, com auxílio gratuito ao cidadão de baixa renda na busca por atendimento 
em casos como os listados abaixo. 

 

Principais demandas  

● Solicitação de medicamentos e insumos não fornecidos pelo SUS 
● Pedidos de cirurgias e procedimentos negados pelo Poder Público 
● Marcação de consultas com especialistas e exames 
● Procedimentos emergenciais de saúde 
● Tratamento Fora de Domicílio (TFD) 
● Fisioterapia e reabilitação em geral 
● Tratamento domiciliar 

+ Documentos importantes 

● Carteira de identidade 
● CPF 
● Comprovante de renda 
● Comprovante de residência 
● Laudo médico com CID (preferencialmente da rede pública) 
● Receita médica atualizada 

Quem pode ser atendido pela DPU?  
Em regra, a Defensoria Pública da União presta assistência jurídica integral e gratuita às 
pessoas com renda familiar bruta que não ultrapasse o valor total de R$ 2.000,00, 
conforme Resolução CSDPU n°134/2017. As exceções acima desse valor de referência, 

http://www.dpu.def.br/duvidas-frequentes#collapse9
http://www.dpu.def.br/endereco-distrito-federal
http://www.dpu.def.br/saude
http://www.dpu.def.br/saude#collapseOne
http://www.dpu.def.br/saude#collapseThree


como o comprometimento de parte significativa da renda com medicamentos de alto 
custo, são avaliadas caso a caso pelo defensor público federal. 

 

EXEMPLO SÃO PAULO:  

Basta comparecer no endereço abaixo e horários mencionados! 

SÃO PAULO 
Defensor(a) Público(a)-Chefe: Nara de Souza Rivitti  

Defensor(a) Público(a)-Chefe Substituto(a): Isabel Penido de Campos 

Machado 

Endereço: Rua Fernando de Albuquerque nº 155 - Bairro Consolação  

CEP: 01.309-030 - São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3627-3400  

Plantão: (11) 98664-0727 | 3627-3550 (disponível das 19:00h às 08:00h, nos 

finais de semana e feriados)  

E-mail: dpu.sp@dpu.def.br | plantao.sp@dpu.def.br  

Horário de atendimento ao público: 08:00 às 14:00 de segunda a 

sexta-feira (Sujeito a disponibilidade de senha).  

Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira. 

mailto:dpu.sp@dpu.def.br
mailto:plantao.sp@dpu.def.br

