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Suspende o atendimento ao público na sede da 

Defensoria Pública em Maringá de forma 

presencial e adota o atendimento de forma 

remota ante a ausência de internet. 

 
 

CONSIDERANDO o temporal que ocorreu na cidade Maringá no 

dia 23/04, que provocou inúmeros danos, como queda de postes e árvores em 

toda cidade; 

CONSIDERANDO, que houve queda de árvore próximo à sede da 

Defensoria Pública de Maringá, gerando ausência de energia elétrica e falta de 

internet na sede de Maringá desde o dia 23/04/2022; 

CONSIDERANDO, que em que pese a energia elétrica já tenha 

sido restaurada, a sede ainda se encontra sem internet, sem previsão de retorno; 

CONSIDERANDO, que já foram realizadas diversas diligências e 

gerados diversos protocolos junto à COPEL, para solução do problema; 

CONSIDERANDO, a impossibilidade de realizar o atendimento de 

forma PRESENCIAL e a necessidade de manter o atendimento dos usuários 

durante esta situação; 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Suspender o atendimento ao público de forma PRESENCIAL das areas 

de família, infância e execução penal até o dia 06/05/2022, para o completo 

restabelecimento da internet na sede de Maringá. 

 

Art. 2° O atendimento ao público durante este período será realizado de forma 

virtual, com possibilidade de novo agendamento para os usuários já previamente 

agendados para este período e que não tenham condições técnicas de 

realizarem o atendimento virtual. 
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Art. 3° O atendimento ao público será realizado através do telefone geral, qual 

seja, (44) 3366-3300, bem como através dos seguintes canais para atendimento 

específicos de cada area: 

 

• Area Família: 44- 9 91497299 – telefone e WhatsApp 

• Area Infância: 44 33663315 - WhatsApp 

• Area Execução Penal: 44- 99182-6665 - WhatsApp 

 

Art. 4° Comunique-se a Defensoria Pública-Geral. 

 

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor imediatamente. 

 
Maringá, 3 de maio de 2022. 
 
 
 

 
CAROLINE NOGUEIRA TEIXEIRA DE MENEZES  

Defensora Pública do Estado do Paraná 
Coordenadora de Sede 
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