
Conselho comunitário de segurança pública

População Segura
Cascavel mais próxima dos órgãos de segurança.
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Esta cartilha de segurança tem o intuito de aproxi-
mar os órgãos de segurança da comunidade, apre-
sentando conforme sua atuação (municipal, estadu-
al e federal), informar seus objetivos e orientar para 
o correto contato, dependendo da situação de risco.

Você encontrará informações sobre a Cettrans, Con-
seg, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Polícia 
Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Mi-
nistério Público Estadual, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e Ministério Pú-
blico Federal.
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PARA QUE SERVE
ESTA CARTILHA?

I Instituições Responsáveis

SUMÁRIO

O conteúdo é dividido da seguinte maneira:

I OBJETIVO: finalidade do órgão perante à comunidade.

I PRINCIPAIS FUNÇÕES: atividades que são de 
responsabilidade do órgão em questão.

I HISTÓRICO: trajetória como surgimento, inserção 
na constituição e outros fatos históricos.

I QUANDO PROCURAR: quais as ocorrências 
adequadas para serem levadas a cada órgão.

I CONTATO: meios por onde a comunidade pode 
entrar em contato para prestação de serviço.

A cartilha é assinada pelas seguintes instituições:

ACIC |  Associação Comercial e Industrial de Cascavel
-
AMIC | Associação das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Oeste do Paraná
-
BPAMB | Batalhão Polícia Ambiental
- 
Câmara Municipal
-
CETTRANS | Companhia de Engenharia de Transporte e 
Trânsito
-
CMI Lojas Maçônicas
-
COMAD | Conselho Municipal de Políticas Públicas
-
Conseg | Conselho de Segurança de Cascavel
-
Corpo de Bombeiros 
-
Guarda Municipal e Patrimonial
-
OAB | Ordem dos Advogados do Brasil Pastoral 
Carcerária
-
PEC | Departamento Penitenciário - DEPEN
-
Polícia Militar
-
Policia Rodoviária Federal 
-
PRE 3ª Cia
-
SEMAD | Secretaria Municipal Antidrogas 
-
SEPLAN | Secretaria de Planejamento
-
Unioeste | Universidade Estadual do Oeste do Paraná
-
6º Batalhão Polícia Militar
-
15º SDP Polícia Civil



CETTRANS

I Objetivo
A Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito 
(CETTRANS) tem por objetivo cumprir e fazer cumprir 
a Legislação de Trânsito nas vias públicas do perímetro 
urbano do Município de Cascavel, sendo a fiscalização 
realizada através dos Agentes de Trânsito, a fim de ga-
rantir a segurança e comodidade no ir e vir dos usuários 
nestas vias.

I Histórico
Em Cascavel a municipalização do trânsito ocorreu através 
da Lei Municipal n° 3.261/2001, que estabeleceu a antiga 
Companhia Cascavelense de Transporte e Tráfego - CCTT, 
atualmente denominada CETTRANS, como Órgão Municipal 
de Trânsito, em 04 de julho de 2001. Com isso, o Município 
assume integralmente a responsabilidade pela Engenharia, 
Fiscalização e Educação do trânsito, além do levantamento, 
análise e controle de dados estatísticos e gerenciamento 
das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARIS.

I Principais Funções
Atender a acidentes de trânsito; fiscalizar o trânsito de acor-
do com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB); operar o sis-
tema de estacionamento rotativo pago nas vias; aplicar as 
medidas cabíveis previstas na Legislação de Trânsito no 
exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; autorizare 
fiscalizar obras e eventos em via pública conforme art. 95 do 
CTB; remoção e guarda de veículos estacionados irregular-
mente em via pública ou que não esteja de acordo com a 
Legislação de Trânsito; promover e participar de projetos e 
programas de educação e segurança de trânsito.

I Quando procurar?
Em casos de acidente de trânsito; estacionamento irre-
gular de veículos; obstrução de via pública ou objeto/
obstáculo na via que interfira na segurança do trânsito; 
sinalização de trânsito inexistente, ineficiente ou inope-
rante; veículo abandonado; constatação de abusos por 
parte dos condutores em relação às Leis de Trânsito.  

I Contato
Telefone: (45) 3036-8088.
E-mail: faleconosco@cettrans.com.br

Para ações educativas de trânsito: 
educacao@cettrans.com.br 

CONSEG - Conselho de Segurança Municipal

I Objetivo
O Conseg é uma associação que tem como objetivo princi-
pal organizar a comunidade e fazê-la interagir com as for-
ças policiais. Atua dando apoio às necessidades dos órgãos 
de segurança e é pautada dentro das leis, decretos estadu-
ais e federais que regem as atividades dos Conselhos.

I Histórico
O Conseg de Cascavel nasceu em 1996, fruto de um tra-
balho de diversos líderes empresariais e entidades de 
classe, que trouxeram a ideia da cidade de Maringá. A 
entidade é o elo entre a comunidade e as forças de segu-
rança, buscando melhorar a estrutura das polícias militar 
e civil, junto às autoridades políticas. 

I Principais Funções
Integrar a comunidade com as autoridades policiais 
cooperando com as ações de segurança; prevenir e 
solucionar problemas ambientais e sociais; promover 
e implantar programas de orientação e divulgação de 
ações de autodefesa, inclusive estabelecendo parce-
rias, visando projetos e campanhas educativas de in-
teresse da Segurança Pública.

I Quando procurar?
Sendo um órgão de integração, pode ser acessado por 
toda a sociedade em geral, desde a comunidade e líde-
res de bairros, como as forças policiais, para ouvir e aten-
der às reivindicações, anseios, sugestões e reclamações 
nos assuntos relacionados à segurança pública.

I Contato
Telefone: (45) 3222-2100
Rua Presidente Kennedy, 1171, Esquina com a Rua PIO XII. 
E-mail: atendimento@consegcascavel.org.br
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GUARDA MUNICIPAL

I Objetivo
No exercício de suas competências, a Guarda Municipal po-
derá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segu-
rança pública da União, do Estado e congêneres de Municípios 
vizinhos, sempre respeitando as atribuições delineadas na 
Constituição Federal.

I Histórico
A Guarda Municipal de Cascavel foi criada em 28 de 
setembro de 2015, através da lei nº 6.532, sendo uma 
instituição de caráter civil, uniformizada, armada, com 
regime especial de hierarquia e disciplina. Funciona inin-
terruptamente - inclusive sábados, domingos e feriados -  
e desempenha função preventiva, zelando pelo respeito 
à Constituição, às leis e à proteção do patrimônio público 
municipal.

I Principais Funções
Proteção sistêmica da população que utiliza os bens, 
serviços e instalações municipais; interação com a so-
ciedade civil, com o Conselho Municipal de Segurança 
(Conseg) e com o Gabinete de Gestão Integrada Muni-
cipal (GGI-M), para discussão de soluções de problemas 
e implementação de projetos locais voltados à melhoria 
das condições de segurança das comunidades.

I Quando procurar?
Proteção municipal preventiva destinada à preservação 
de seus bens de uso comum, uso especial e dominial, 
serviços e instalações, ressalvadas as competências da 
União e do Estado e observados os princípios de atuação 
previstos no Estatuto Geral das Guardas Municipais.

I Contato
Telefone: 153
Endereço: Rua Vitória, 2822 esquina com Av. Assunção.
E-mail: guardamunicipal@cascavel.pr.gov.br

CONSELHO TUTELAR

I Objetivo
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autô-
nomo, não jurisdicional, encarregado pela socieda-
de de zelar pelo cumprimento dos direitos da crian-
ça e do adolescente, definidos pela Lei.

I Histórico
O Estatuto da Criança e do Adolescente trata-se da mo-
dernidade da legislação. No Brasil, as legislações vigentes 
eram voltadas a atender jovens em situação de abando-
no e delinquência (Decreto 17943-A de 12 de outubro de 
1927 e depois a Lei 6697 de 10 de outubro de 1979). Após 
o reconhecimento de todas as crianças e adolescentes 
como sujeitos de direitos, dignos de proteção especial e 
prioritária, o Conselho Tutelar foi criado como órgão co-
legiado, não jurisdicional, para garantir a efetivação dos 
direitos de crianças e adolescentes.

I Principais Funções
Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previs-
tas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas; 
atender e aconselhar os pais ou responsável; promover 
a execução de suas decisões, podendo para tanto requi-
sitar serviços públicos; expedir notificações; requisitar 
certidões de nascimento e de óbito de criança ou adoles-
cente; assessorar o Poder Executivo local na elaboração 
da proposta orçamentária para planos e programas de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 
representar, em nome da pessoa e da família, contra a 
violação dos direitos previstos; fiscalizar as entidades go-
vernamentais e não-governamentais que prestam aten-
dimento para crianças e adolescentes, como também 
validar seus programas .

I Quando procurar?
Qualquer cidadão deve acionar o Conselho Tutelar quan-
do seus direitos, garantidos pela Constituição Federal no 
que se refere  ou por outras normativas, forem violados.

I Contato
CONSELHO TUTELAR REGIONAL SUL
Rua Sandino Erasmo de Amorim, 1724 – Pq. São Paulo
Telefone: (45) 3902-5100 | 3902-2788
Telefone de plantão: (45) 98813-5799

CONSELHO TUTELAR REGIONAL LESTE
Rua Erechim, 790 - Centro
Telefone: (45) 3902-1753 | 3902-1394
Telefone de plantão: (45) 99972-0662

CONSELHO TUTELAR OESTE
Rua Presidente Kennedy, 349 - Centro
Telefone: (45) 3902-1754 | 3902-1755 | 3902-2455
Telefone de plantão: (45) 98431-6353
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POLÍCIA CIVIL

I Objetivo
Garantir a segurança pública no âmbito da polícia judici-
ária. Todas as ações policiais, que sejam da Policia Civil, 
ou de qualquer outro órgão de segurança, são formali-
zadas nos cartórios da PC, resultando na produção dos 
inquéritos policiais, termos circunstanciados e boletins 
de atos infracionais, que instrumentalizam o trabalho do 
Ministério Público e Poder Judiciário.

I Histórico
O primeiro Estatuto da Polícia Civil foi determinado pela Lei 
Complementar n.º 03 de 1974, estabelecendo a organização 
da Polícia Civil. Segue-se o decreto n.º 4.884, de 24 de abril de 
1978 que regulamenta a estrutura da Polícia Civil. A Lei Com-
plementar n.º 14 de 1982 - O Estatuto da Polícia Civil - muda 
a denominação do órgão para Departamento da Polícia Civil, 
com a mesma subordinação; tendo como titular, o Delegado 
Geral, cargo a ser exercido por um Bacharel em Direito, que 
ocupe preferencialmente o cargo de Delegado de Polícia. 

I Principais Funções
Os esforços da Polícia Civil têm procurado minimizar os 
efeitos da criminalidade, contendo e combatendo todas 
as naturezas delituosas. A estruturação desenvolvida 
pelo crime organizado se dá através de ações que incu-
tem medo nas pessoas, fazendo com que elas se calem. 
A polícia trabalha com informação; desta forma, um pro-
jeto de segurança efetiva somente poderá ter sucesso 
envolvendo toda a sociedade, alicerçado em três pontos 
importantes: EDUCAÇÃO – PREVENÇÃO – REPRESSÃO.

I Quando procurar?
- Furtos, roubos, apropriação indébita, desaparecimento de pessoas.
   (45) 3223-6821. 
- Central de crimes, mortes no trânsito, morte à apurar.

(45) 3219-1300.
- Estelionato, fraudes, falsificações, “golpes”. 

(45) 3226-1552.
- Tentativa ou morte dolosa e suícidio.

(45) 99909-3842  e  (45) 3219-1329.
- Todos os crimes praticados por adolescentes, exceto homicídios ou tentativa. 
   (45) 3326-1191.
- Violência contra a mulher e violência doméstica.
   (45) 3226-2286  e  (45) 3326-8765.
- Crimes de violência contra a criança e adolescente. 
   (45) 3326-4909.
- Termo circunstanciado (ameaça, calúnia, injúria e outros de menor  
  potencial ofensivo). 
   (45) 3227-2066.
- PLANTÃO: Registros diversos, atendimento noturno e fim de semana.
   (45) 3219-1300.

I Contato
Telefone: (45) 3219-1300  |  FAX: (45) 3219-1346
Rua da Bandeira, 1301, Centro - CEP: 85812-270 
E-mail: dpcascavel@pc.pr.gov.br

POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL

I Objetivo
O Batalhão da Polícia Rodoviária tem como missão exer-
cer o policiamento ostensivo e a preservação da ordem 
pública exercendo com exclusividade o policiamento de 
circulação conjugado ao de segurança nas rodovias sob 
sua responsabilidade. 

I Histórico
O Batalhão da Polícia Rodoviária tem sua origem da antiga 
“Polícia das Estradas”, criada no ano de 1946. Pelo Decreto 
nº 8.999 de 27 de julho de 1962 foi reconhecida a existência 
da Unidade da PMPR na estrutura da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (SESP). Mas, efetivamente, em 27 de 
outubro de 1964, o referido corpo foi concebido como Uni-
dade Orgânica da Polícia Militar do Paraná, em caráter defi-
nitivo, através do decreto nº 16.316.

I Principais Funções
Realiza o atendimento nas rodovias referente a aciden-
tes, fiscalizações de trânsito, coordenação e controle da 
fluidez do tráfego, autuações a condutores infratores, 
prevenção e repreensão das contravenções penais, cri-
mes de trânsito e roubos de carga e veículos. Também 
trabalha no combate ao tráfico de entorpecentes, além 
de desenvolver um importantíssimo papel para a educa-
ção do trânsito, através das Escolas Práticas Educativas 
de Trânsito existentes nas Sedes e subunidades.

I Quando procurar?
Em caso de acidente de trânsito ocorrido com ou sem ví-
timas em rodovias estaduais ou federais delegadas ao 
Estado do Paraná; na constatação de qualquer crime ou 
contravenção penal ocorrido ou na iminência de ocorrer 
nas rodovias; obstrução da pista por objeto/obstáculo que 
interfira na segurança do trânsito; abandono de veículo na 
rodovia ou à sua margem; constatação de abusos por parte 
dos condutores em relação às Leis de Trânsito.

I Contato
Emergência: 198 
Telefone: (45) 3225-2332
E-mail: bprv-3cia-sop@pm.pr.gov.br
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POLÍCIA MILITAR

I Objetivo 
Preservar a ordem pública e garantir o exercício dos poderes 
constituídos por intermédio de ações e operações eminente-
mente ostensivas, as quais são reconhecidas de relance pelo uso 
de fardamento, armamento, equipamento e viaturas exclusivos 
e caracterizados; na prática, prevenção e repressão imediata dos 
delitos, propiciando maior sensação de segurança à sociedade.

I Histórico
A Polícia Militar do Paraná foi criada em 10 de agosto de 1854 
com a denominação de Companhia de Força Policial. Participou 
de episódios que marcaram a vida nacional como a Guerra do 
Paraguai, a Revolução Federalista, a Guerra do Contestado, a Re-
volta de 1924, a Revolução de 1930 e 32. Hoje está voltada aos 
anseios da comunidade paranaense, garantindo a paz e a prote-
ção da sociedade.
Em 05 de dezembro de 1969 foi instalado o 6º Batalhão de Po-
lícia Militar em Cascavel, estando atualmente subordinado dire-
tamente ao 5º Comando Regional da PMPR, com sede também 
em Cascavel. 
Sua abrangência atual é de 22 municípios da região Oeste do Pa-
raná, com uma área de 11.000 Km² e população estimada em 
519 mil pessoas. O  6º Batalhão está situado na Rua Olavo Bilac, 
789, Cascavel-PR, o Batalhão tem um dos principais efetivos do 
interior do Estado.

I Principais Funções
Efetuar o patrulhamento nas áreas urbanas e rurais por intermé-
dio de policiamento ostensivo geral, destacando-se o policiamen-
to preventivo, e repressão aos delitos; policiamento de trânsito 
urbano, coibindo a prática de infrações e crimes na direção de ve-
ículo automotor; policiamento de guarda e escolta, propiciando a 
segurança externa dos presídios e escoltando pessoas detidas a 
autoridades judiciárias; policiamento especial, atuando em gran-
des eventos, como: jogos de futebol, shows, reintegração e ma-
nutenção de posse e no gerenciamento e intervenção em crises.

I Quando procurar?
Na ocorrência de crimes e contravenções penais; logo, 
estando em flagrante (ocorrendo o crime) ou em casos 
de pessoas em atitudes suspeitas.

I Contato
Telefone: (45) 3220-2900 e 190
Disque denúncia: 181
E-mail: 6bpm-p5@pm.pr.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

I Objetivo
O Ministério Público é instituição com assento na Consti-
tuição Federal, que tem por objetivo a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. Traduzindo em miúdos, defen-
de aquilo que é inerente ao direito de todos os cidadãos. 
Na esfera da segurança pública, incumbe ao Ministério 
Público investigar e processar os transgressores da lei, 
zelando pelo interesse da sociedade. No âmbito dos es-
tados, o Ministério Público é representado pelos Promo-
tores/Procuradores de Justiça.

I Histórico
O Ministério Público tem previsão desde as Ordenações 
Manuelinas (1521), que previam o promotor de justiça 
como incumbido de fiscalizar a lei e promover a acusação 
criminal. Do Império até os dias atuais, a previsão do Mi-
nistério Público sofreu algumas variações, ganhando ele o 
perfil previsto na constituição cidadã.

I Principais Funções
A arquitetura do Ministério Público, que está sendo dese-
nhada no decorrer do século XXI, é de uma Instituição que 
se envolve vivamente com as questões mais relevantes, 
atuando em prol da saúde pública, do meio ambiente, da 
criança e do adolescente, das famílias, do idoso, das pes-
soas portadoras de necessidades especiais, do patrimô-
nio público, dos direitos do consumidor, dos direitos dos 
povos indígenas e de todas as áreas ligadas aos direitos 
constitucionais, de cidadania e de direitos humanos. 

I Contato
O Ministério Público fica sediado no fórum de Cascavel, 
na Avenida Tancredo Neves, 2320, 1º andar. 
Telefone: (45) 3226-5500
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POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

I Objetivo
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é um dos órgãos da 
Segurança Pública da União e destina-se à fiscalização e 
policiamento das rodovias e estradas federais em todo o 
país, zelando pela segurança e assegurando a livre circu-
lação nas rodovias. Primamos pela nobre missão de pro-
teger e salvar vidas, seja pela fiscalização das condições 
das vias, veículos e condutores, seja pelo atendimento e 
socorro em acidentes de trânsito.

I Histórico
A Polícia Rodoviária Federal foi criada em 24 de julho de 
1928 com a denominação inicial de “Polícia de Estradas”.
A PRF, como a Polícia Federal, a Polícia Ferroviária Fede-
ral e a Polícia Civil, é uma polícia de cunho civil e não mili-
tar; por isso, não usa farda e sim uniforme, que facilita na 
identificação do policial no patrulhamento das rodovias.

I Principais Funções
Além do policiamento e fiscalização do trânsito, a PRF 
também tem diversas atribuições no âmbito da Segu-
rança Pública com relação às rodovias federais, como 
fiscalizar e controlar o tráfego de menores; realizar, cre-
denciar e fiscalizar serviços de escolta; atuar e colaborar 
na prevenção e repressão contra os diversos crimes pre-
vistos em lei.

I Quando procurar?
Para comunicar ocorrências de trânsito nas rodovias fe-
derais, como acidentes e situações de risco de acidentes, 
ou ainda denunciar ou comunicar ocorrência de crimes, 
como saques, assaltos, tráfico de drogas, exploração se-
xual de crianças e adolescentes, etc.

I Contato
O telefone de emergências da PRF em todo o Brasil é o 191
E-mail da ouvidoria: ouvidoria@prf.gov.br
Mais informações no site: www.prf.gov.br

POLÍCIA FEDERAL

I Objetivo
A Polícia Federal tem por objetivo institucional reduzir 
a atuação da criminalidade organizada, aprimorando e 
modernizando constantemente as técnicas investigati-
vas, em todos os segmentos de atuação.

I Histórico
A Polícia Federal tem origem na Intendência-Geral de Po-
lícia da Corte e do Estado do Brasil, criada por D. João 
VI em 10 de maio de 1808. Com o Decreto-Lei nº 6.378, 
de 28 de março de 1944, a antiga Polícia Civil do Distri-
to Federal, foi transformada em Departamento Federal 
de Segurança Pública – DFSP. De acordo com o referido 
Decreto-Lei, ao DFSP incumbiam os serviços de polícia 
e segurança pública no Distrito Federal e, em âmbito 
nacional, os de polícia marítima, aérea e segurança de 
fronteiras.

I Principais Funções
Fiscalização nas fronteiras terrestres e na orla marítima; 
apuração dos ilícitos penais praticados em detrimento 
de bens, serviços ou interesses da União; prestação de 
assistência técnica e científica, de natureza policial; coo-
peração, no país com os serviços policiais relacionados à 
criminalidade internacional ou interestadual; supervisão 
e a colaboração no policiamento das rodovias federais.

I Quando procurar?
Para apurar infrações penais contra a ordem política e 
social ou em detrimento de bens, serviços e interesses 
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja prática te-
nha repercussão interestadual ou internacional e exija 
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Para 
prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, o contrabando e o descaminho. E para 
exercer, com exclusividade, as funções de polícia judici-
ária da União.

I Contato
Telefone: (45) 3036-6400
Rua Paraná, 1264
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CORPO DE BOMBEIROS

I Objetivo
O Corpo de Bombeiros do Paraná tem como missão ins-
titucional a preservação da vida, do meio ambiente e do 
patrimônio, por meio da prestação dos seguintes serviços: 
prevenção e combate a incêndios ambientais e urbanos, 
atendimento pré-hospitalar, salvamentos e resgates em 
ambientes diversos e atendimento a desastres naturais e 
outras situações de Defesa Civil.

I Histórico
A atividade do Corpo de Bombeiros no Paraná teve início 
através da chamada Sociedade Teuto-brasileira de Bom-
beiros Voluntários. Com a necessidade da população em 
ter um serviço de emergência melhor estruturado, em 
08 de outubro de 1912, registra-se oficialmente o início 
das atividades do Corpo de Bombeiros do Paraná. Atual-
mente o 4º Grupamento de Bombeiros, com a sede no 
município de Cascavel, abrange uma área de 42 municí-
pios da região Oeste do nosso Estado.

I Principais Funções
Combate a incêndios no meio urbano e ambiental, aten-
dimento pré-hospitalar, tais como: acidentes de trânsi-
to com vítimas, queimaduras, choque elétrico, quedas, 
situações de agressão à vida, atividades de salvamento 
aquático, terrestre, em altura e em locais de difícil acesso, 
atendimento de desastres naturais, tais como: destelha-
mentos, alagamentos, inundações e vendavais, aciden-
tes com produtos perigosos e riscos de explosão.

I Quando procurar?
Em situações de acidentes de trânsito com vítima, afoga-
mentos, árvores com risco de queda, captura de animais 
silvestres e domésticos, choques elétricos, desabamen-
tos e desmoronamentos, ferimentos por arma branca 
ou arma de fogo, incêndios, inundações e destelhamen-
tos, resgate de pessoas em locais elevados ou profun-
dos, quedas, queimaduras de grande proporção, tenta-
tiva de suicídio, acidentes com produtos perigosos e / ou 
riscos de explosões.

I Contato
Telefone: (45) 3220-0000 / Emergências: 193
E-mail geral: 4gb@pm.pr.gov.br
E-mail denúncias: 4gb-b2@pm.pr.gov.br
Site: www.bombeiroscascavel.com.br

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

I Objetivo
Os principais objetivos do Ministério Público Federal são 
a defesa da ordem jurídica (ou seja, a proteção da pró-
pria lei e da observância do seu cumprimento), do regi-
me democrático e dos interesses sociais e individuais.

I Histórico
A instituição existe em forma e funções semelhantes desde 
a constituição imperial de 1824. Com o nome de Ministério 
Público, surge pela primeira vez na constituição de 1934. Na 
CF de 1988, além da titularidade na proposição de ação pe-
nal, teve sua competência da área cível consideravelmente 
aumentada, destacando a sua atuação na tutela dos inte-
resses difusos e coletivos.

I Principais Funções
O Ministério Público é um órgão que não faz parte de 
qualquer um dos três poderes (Executivo, Legislativo ou 
Judiciário), característica de sua independência funcional. 
O Ministério Público Federal, integrante do Ministério Pú-
blico da União, tem quadro de pessoal e orçamento pró-
prios e pode atuar tanto a favor de particulares contra o 
Estado, como a favor do Estado contra particulares.

I Quando procurar?
Pode ser procurado por qualquer cidadão que desejar de-
nunciar crimes federais ou desrespeito aos direitos referen-
tes ao meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, 
turístico e paisagístico; à pessoa portadora de deficiência; 
criança e adolescente, comunidades indígenas e minorias 
ético-sociais. É importante destacar que o MPF não atua em 
defesa de causas particulares, ou seja, aquelas que envol-
vem o direito de uma ou mais pessoas específicas. 

I Contato
Telefone: (45) 3219-7100
Site: www.cidadao.mpf.mp.br
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TELEFONES
ÚTEIS

EMPRESAS APOIADORAS:

APOIO:

Cettrans
Ligue: (45) 3036-8088

Conseg 
Ligue: (45) 3222-2100

Guarda Municipal
Ligue: 153

Conselho Tutelar
Ligue: (45) 3902-5100

www.cascaveldofuturo.com.br

Polícia Civil
Ligue: (45) 3219-1300 

Polícia Rodoviária Estadual
Ligue: (45) 3225-2332 

Polícia Militar
Ligue: 190 

Ministério Público Estadual
Ligue:  (45) 3226-5500

Polícia Rodoviária Federal
Ligue: 191

Polícia Federal
Ligue: (45) 3036-6400

Corpo de Bombeiros
Ligue: 193

Ministério Público Federal
Ligue: (45) 3219-7100


