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Deliberação CSDP nº 07/2014, de 07 de fevereiro de 2014. 

Revogada pela Deliberação CSDP 01, de 02 de março de 2015 

 

 

 

Retifica as Deliberações 04/2013-CSDP e 07/2013-

CSDP, que tratam da criação dos órgãos de atuação 

da Defensoria Pública do Estado do Paraná nos 

termos do art. 9º, II, “a”, da Lei Complementar 

Estadual 136, de 19 de maio de 2011. 

 

 

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, com o poder normativo que lhe foi conferido pelo art. 102 da Lei Complementar Federal 

80, de 12 de janeiro de 1994, com as alterações da Lei Complementar Federal 132, de 7 de 

outubro de 2009, bem como pelo art. 27, inciso I, da Lei Complementar Estadual 136, de 19 de 

maio de 2011, com as alterações da Lei Complementar Estadual 142, de 23 de janeiro de 2012  

 

 

DELIBERA 

 

 

Artigo 1º. Retifica a Deliberação 04-CSDP, de 3 de dezembro de 2013, e a Deliberação 07-

CSDP, de 13 de dezembro de 2013 que tratam da criação dos órgãos de atuação referidos no 

artigo 9º, II, “a”, da Lei Complementar Estadual 136, de 19 de maio de 2011, a serem 

denominados Defensorias Públicas do Estado, delimitando suas atribuições, substituindo o 

quadro anexo, parte integrante desta Deliberação. 

 

Parágrafo único. O quadro anexo pode ser alterado por deliberação ulterior do Conselho Superior 

da Defensoria Pública do Estado do Paraná. 

 

Artigo 2º. As alterações promovidas pela presente Deliberação não prejudicam a continuidade do 

atendimento dos casos já iniciados e não excluem a possibilidade de o Defensor Público, quando 

possível e necessário e com fundamento em sua independência funcional, atuar em casos além de 

sua atribuição, desde que não implique conflito de atribuições com as de outro Defensor Público.   
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Artigo 3º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação e será obrigatoriamente 

revista em abril de 2014, respeitada a inamovibilidade do Defensor Público. 

 

 

 

Curitiba, 07 de fevereiro de 2014. 

 

 

_______________________________________________ 

Josiane Fruet Bettini Lupion 

 

 

 __________________________                           _____________________________________ 

André Ribeiro Giamberardino                                   Dezidério Machado Lima 

 

 

__________________________                           _____________________________________                 

      Erick Le Ferreira                                                Antonio Vitor Barbosa de Almeida 

 

 

___________________________                            ____________________________________ 

   Nicholas Moura e Silva                                         Alexandre Gonçalves Kassama 
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ANEXO 

 

ALMIRANTE TAMANDARÉ 

 

1ª Defensoria Pública de Almirante Tamandaré com atribuição para atender para atender às 

demandas de Infância e Juventude na área infracional   

 

2ª Defensoria Pública de Almirante Tamandaré com atribuição para atender às demandas de 

Infância e Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  

 

3ª Defensoria Pública de Almirante Tamandaré com atribuição para atender à 1ª Vara Criminal  

 

4ª Defensoria Pública de Almirante Tamandaré com atribuição para atender à 2ª Vara Criminal  

 

ARAUCÁRIA 

 

1ª Defensoria Pública de Araucária com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área infracional  

 

2ª Defensoria Pública de Araucária com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento 

à criança e ao adolescente  

 

3ª Defensoria Pública de Araucária com atribuição para atender à Vara Criminal  

 

4ª Defensoria Pública de Araucária com atribuição para atender à Vara Criminal, nos casos de 

competência do Tribunal do Júri  

 

CAMPINA GRANDE DO SUL 

1ª Defensoria Pública de Campina Grande do Sul com atribuição para atender às demandas de 

Infância e Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  
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2ª Defensoria Pública de Campina Grande do Sul com atribuição para atender às demandas de 

Infância e Juventude na área infracional  

 

3ª Defensoria Pública de Campina Grande do Sul com atribuição para atender às demandas 

criminais junto à Vara Criminal  

 

4ª Defensoria Pública de Campina Grande do Sul com atribuição para atender às demandas em 

matéria de direito de família junto à Vara de Família  

 

CAMPO LARGO 

 

1ª Defensoria Pública de Campo Largo 

com atribuição para atender às demandas de Infância e Juventude na área cível, bem como atuar 

junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao adolescente. 

 

2ª Defensoria Pública de Campo Largo  

com atribuição para atender às demandas de Infância e Juventude na área infracional, bem como 

atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao adolescente. 

 

3ª Defensoria Pública de Campo Largo 

com atribuição para atender à Vara Criminal. 

 

4ª Defensoria Pública de Campo Largo  

com atribuição para atender demandas em matéria de interdição. 

 

CASCAVEL  

 

1ª Defensoria Pública de Cascavel com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível e infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Cascavel com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível e infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 
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atendimento à criança e ao adolescente  

 

3ª Defensoria Pública de Cascavel com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais, 

excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

4ª Defensoria Pública de Cascavel com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais, 

excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

CASTRO 

 

1ª Defensoria Pública de Castro com atribuição para atender às demandas de Família e Infância e 

Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento 

à criança e ao adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Castro com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área infracional  

 

3ª Defensoria Pública de Castro com atribuição para atender à Vara Criminal  

 

4ª Defensoria Pública de Castro com atribuição para atender à Vara Criminal  

 

CIANORTE 

 

1ª Defensoria Pública de Cianorte com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível e infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Cianorte com atribuição para atender à Vara Criminal  

  

3ª Defensoria Pública de Cianorte com atribuição para atender à Vara de Execução Penal de 

Cruzeiro do Oeste e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais vinculados a esta, 

excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 
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4ª Defensoria Pública de Cianorte com atribuição para atender à Vara de Execução Penal de 

Cruzeiro do Oeste e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais vinculados a esta, 

excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

COLOMBO 

 

1ª Defensoria Pública de Colombo com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área cível, atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao 

adolescente, bem como atender residualmente às demandas em matéria de direito de família  

 

2ª Defensoria Pública de Colombo com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área infracional  

 

3ª Defensoria Pública de Colombo com atribuição para atender às 1ª e 2ª Varas Criminais  

 

4ª Defensoria Pública de Colombo com atribuição para atender às 1ª e 2ª Varas Criminais  

 

CURITIBA 

 

1a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área cível e atuação junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao 

adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área cível e atuação junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao 

adolescente  

 

3a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área infracional (processo de conhecimento)  

 

4a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área infracional (execução de medidas socioeducativas)  
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5a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área cível e atuação junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao 

adolescente  

 

6a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área cível e atuação junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao 

adolescente  

 

7a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área infracional (processo de conhecimento)  

 

8a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Infância e Juventude 

na área infracional (execução de medidas socioeducativas)  

 

9a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Execução Penal e 

prestar assistência jurídica nos estabelecimentos penais da região, excetuando-se os 

procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

10a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Execução Penal e 

prestar assistência jurídica nos estabelecimentos penais da região, excetuando-se os 

procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar  

 

11a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Execução Penal e 

prestar assistência jurídica nos estabelecimentos penais da região, excetuando-se os 

procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar  

 

12a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Execução Penal e 

prestar assistência jurídica nos estabelecimentos penais da região, excetuando-se os 

procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar  

 

13a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Execução Penal e 

prestar assistência jurídica nos estabelecimentos penais da região, excetuando-se os 

procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar  
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14a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas de Execução Penal e 

prestar assistência jurídica nos estabelecimentos penais da região, excetuando-se os 

procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar  

 

15a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender o Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher  

 

16a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 14ª Vara Criminal   

 

17a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 2ª Vara Criminal  

 

18a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 3ª Vara Criminal  

 

19a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 4ª Vara Criminal  

 

20a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 10ª Vara Criminal  

 

21a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 8ª Vara Criminal  

 

22a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 1ª Vara Criminal  

 

23a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas Criminais  

 

24a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 2ª Vara Privativa do Tribunal 

do Júri  

 

25a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 12ª Vara Criminal  

 

26a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 9ª Vara Criminal  
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27a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 12ª Vara Criminal  

 

28ª Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 11ª Vara Criminal  

 

29a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 9ª Vara Criminal  

 

30a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 11ª Vara Criminal 

 

31a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 13ª Vara Criminal  

 

32a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à Vara de Infrações Penais 

contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude   

 

33a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª e 2ª Varas de Execução de 

Penas de Medidas Alternativas 

 

34a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender à 2ª Vara Privativa do Tribunal 

do Júri  

 

35a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família  

 

36a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família  

 

37a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família  

 

38a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família  
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39a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família 

 

40a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família 

 

41a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família  

 

42a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família 

 

43ª Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família 

 

44a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família  

 

45a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família  

 

46a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª 

Varas de Família 

 

47a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas Cíveis, da Fazenda 

Pública e dos Registros Públicos, nos casos de interdição, ações possessórias e petitórias, ação de 

usucapião, direito à saúde, direito aos serviços públicos existenciais mínimos, ações de despejo 

de réu assistido,  responsabilidade contra a Fazenda Pública, ações junto a Vara de Registros 

Públicos para o exercício da cidadania, bem como as ações já ajuizadas nas Varas Cíveis e da 

Fazenda Pública 
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48a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas Cíveis, da Fazenda 

Pública e dos Registros Públicos, nos casos de interdição, ações possessórias e petitórias, ação de 

usucapião, direito à saúde, direito aos serviços públicos existenciais mínimos, ações de despejo 

de réu assistido,  responsabilidade contra a Fazenda Pública, ações junto a Vara de Registros 

Públicos para o exercício da cidadania, bem como as ações já ajuizadas nas Varas Cíveis e da 

Fazenda Pública  

 

49a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas Cíveis, da Fazenda 

Pública e dos Registros Públicos, nos casos de interdição, ações possessórias e petitórias, ação de 

usucapião, direito à saúde, direito aos serviços públicos existenciais mínimos, ações de despejo 

de réu assistido,  responsabilidade contra a Fazenda Pública, ações junto a Vara de Registros 

Públicos para o exercício da cidadania, bem como as ações já ajuizadas nas Varas Cíveis e da 

Fazenda Pública 

 

50a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atender às Varas Cíveis, da Fazenda 

Pública e dos Registros Públicos, nos casos de interdição, ações possessórias e petitórias, ação de 

usucapião, direito à saúde, direito aos serviços públicos existenciais mínimos, ações de despejo 

de réu assistido,  responsabilidade contra a Fazenda Pública, ações junto a Vara de Registros 

Públicos para o exercício da cidadania, bem como as ações já ajuizadas nas Varas Cíveis e da 

Fazenda Pública 

 

51a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atuar nos Fóruns Descentralizados de 

Santa Felicidade e Cidade Industrial, nos casos de ações de alimentos, guarda e infância (área 

cível), bem como as ações já ajuizadas 

 

52a Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atuar nos Fóruns Descentralizados de 

Santa Felicidade e Cidade Industrial, nos casos de ações de alimentos, guarda e infância (área 

cível), bem como as ações já ajuizadas 

 

53ª Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atuar nos casos de curadoria especial 

 

54ª Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atuar nos casos de curadoria especial  

 

55ª Defensoria Pública de Curitiba com atribuição para atuar nos casos de curadoria especial  
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FAZENDA RIO GRANDE 

 

1ª Defensoria Pública de Fazenda Rio Grande com atribuição para atender às demandas de 

Infância e Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Fazenda Rio Grande com atribuição para atender à Vara Criminal  

 

3ª Defensoria Pública de Fazenda Rio Grande com atribuição para atender às demandas de 

Infância e Juventude na área infracional  

 

4ª Defensoria Pública de Fazenda Rio Grande com atribuição para atender as matérias que 

envolvam alimentos e pedidos conexos junto a Vara de Família  

 

FOZ DO IGUAÇU 

 

1ª Defensoria Pública de Foz do Iguaçu com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento 

à criança e ao adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Foz do Iguaçu com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área infracional nos casos de adolescentes apreendidos, até o final da execução de 

eventual medida socioeducativa  

 

3ª Defensoria Pública de Foz do Iguaçu com atribuição para atender à 1ª Vara Criminal nos 

casos de réu preso, até o final do processo  

 

4ª Defensoria Pública de Foz do Iguaçu com atribuição para atender o Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes, Idosos e 

de Execução de Penas e Medidas Alternativas  

 

5ª Defensoria Pública de Foz do Iguaçu com atribuição para atender à 2ª Vara Criminal nos 

casos de réu preso, até o final do processo  
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6ª Defensoria Pública de Foz do Iguaçu com atribuição para atender à 3ª Vara Criminal nos 

casos de réu preso, até o final do processo 

 

7ª Defensoria Pública de Foz do Iguaçu com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais 

e Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais, 

excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar  

 

8ª Defensoria Pública de Foz do Iguaçu com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais 

e Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais, 

excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar  

 

 

 

 

GUARAPUAVA 

1ª Defensoria Pública de Guarapuava com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível e infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Guarapuava com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível e infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  

 

3ª Defensoria Pública de Guarapuava com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais e 

carceragens de Delegacias de Polícia, aos presos condenados e provisórios, excetuando-se os 

procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar  

 

4ª Defensoria Pública de Guarapuava com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais e 

carceragens de Delegacias de Polícia, aos presos condenados e provisórios, excetuando-se os 

procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

GUARATUBA 
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1ª Defensoria Pública de Guaratuba com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível e infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Guaratuba com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível e infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  

 

3ª Defensoria Pública de Guaratuba com atribuição para atender à Vara Criminal  

 

4ª Defensoria Pública de Guaratuba com atribuição para atender à Vara Criminal  

 

LONDRINA 

 

1ª Defensoria Pública de Londrina com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área infracional  

 

2ª Defensoria Pública de Londrina com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área infracional  

 

3ª Defensoria Pública de Londrina com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais e 

carceragens de Delegacias de Polícia, aos presos condenados, bem como receber Autos de 

Prisões em Flagrante e, sendo o caso, proceder a pedido de relaxamento de prisão e/ou de 

liberdade provisória, excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

4ª Defensoria Pública de Londrina com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais e 

carceragens de Delegacias de Polícia, aos presos condenados, bem como receber Autos de 

Prisões em Flagrante e, sendo o caso, proceder a pedido de relaxamento de prisão e/ou de 

liberdade provisória, excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

5ª Defensoria Pública de Londrina com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais e 
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carceragens de Delegacias de Polícia, aos presos condenados, bem como receber Autos de 

Prisões em Flagrante e, sendo o caso, proceder a pedido de relaxamento de prisão e/ou de 

liberdade provisória, excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

6ª Defensoria Pública de Londrina com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais e 

carceragens de Delegacias de Polícia, aos presos condenados, bem como receber Autos de 

Prisões em Flagrante e, sendo o caso, proceder a pedido de relaxamento de prisão e/ou de 

liberdade provisória, excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

7ª Defensoria Pública de Londrina com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais e 

carceragens de Delegacias de Polícia, aos presos condenados, bem como receber Autos de 

Prisões em Flagrante e, sendo o caso, proceder a pedido de relaxamento de prisão e/ou de 

liberdade provisória, excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

8ª Defensoria Pública de Londrina com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais e 

carceragens de Delegacias de Polícia, aos presos condenados, bem como receber Autos de 

Prisões em Flagrante e, sendo o caso, proceder a pedido de relaxamento de prisão e/ou de 

liberdade provisória, excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

MARINGÁ 

 

1ª Defensoria Pública de Maringá com atribuição para atender à Vara de Execução de Penas 

Alternativas 

 

2ª Defensoria Pública de Maringá com atribuição para atender à Vara de Execução de Penas 

Alternativas 

 

3ª Defensoria Pública de Maringá com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível e infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente 
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4ª Defensoria Pública de Maringá com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais, 

excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

5ª Defensoria Pública de Maringá com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais, 

excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

6ª Defensoria Pública de Maringá com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível e infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente 

 

MATINHOS 

 

1ª Defensoria Pública de Matinhos com atribuição para atender às Varas Criminais, inclusive nos 

casos de competência do Tribunal do Júri, e às demandas de Infância e Juventude na área cível e 

infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e 

ao adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Matinhos com atribuição para atender às demandas de direito de 

família, ações possessórias e petitórias, ação de usucapião, direito à saúde, direito aos serviços 

públicos existenciais mínimos, ações de despejo de réu assistido, ações de responsabilidade 

contra a Fazenda Pública e nos casos de competência do Tribunal do Júri 

 

3ª Defensoria Pública de Matinhos com atribuição para atender às Varas Criminais, inclusive nos 

casos de competência de Trubunal de Júri, e às demandas de Infância e Juventude na área cível e 

infracional, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e 

ao adolescente  

 

4ª Defensoria Pública de Matinhos com atribuição para atender às demandas de direito de 

família, ações possessórias e petitórias, ação de usucapião, direito à saúde, direito aos serviços 

públicos existenciais mínimos, ações de despejo de réu assistido, ações de responsabilidade 

contra a Fazenda Pública e nos casos de competência do Tribunal do Júri 

 

PARANAGUÁ 
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1ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento 

à criança e ao adolescente  

 

2ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área infracional  

 

3ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às Varas Criminais e nos casos 

de Tribunal do Júri  

 

4ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às Varas Criminais e nos casos 

de violência doméstica e familiar contra a mulher  

 

5ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às demandas em matéria de 

direito de família  

 

6ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às demandas em matéria de 

direito de família  

 

7ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às Varas Cíveis e da Fazenda 

Pública  

 

8ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às Varas Cíveis e da Fazenda 

Pública  

 

9ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às Varas Cíveis e da Fazenda 

Pública  

 

10ª Defensoria Pública de Paranaguá com atribuição para atender às Varas Cíveis e da Fazenda 

Pública  

 

PINHAIS 

 

1ª Defensoria Pública de Pinhais com atribuição para atender às Varas Criminais  
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2ª Defensoria Pública de Pinhais com atribuição para atender às Varas Criminais  

 

3ª Defensoria Pública de Pinhais com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento 

à criança e ao adolescente  

 

4ª Defensoria Pública de Pinhais com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área infracional   

 

PIRAQUARA 

 

1ª Defensoria Pública de Piraquara com atribuição para atender às Varas Criminais  

 

2ª Defensoria Pública de Piraquara com atribuição para atender às Varas Criminais  

 

3ª Defensoria Pública de Piraquara com atribuição para atender as matérias que envolvam 

alimentos e pedidos conexos junto a Vara de Família  

 

4ª Defensoria Pública de Piraquara com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento 

à criança e ao adolescente  

 

5ª Defensoria Pública de Piraquara com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área infracional 

 

6ª Defensoria Pública de Piraquara com atribuição para atender as matérias que envolvam 

alimentos e pedidos conexos junto a Vara de Família  

 

PONTA GROSSA 

 

1ª Defensoria Pública de Ponta Grossa com atribuição para atender exclusivamente à 1ª Vara 

Criminal, exceto a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri  
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2ª Defensoria Pública de Ponta Grossa com atribuição para atender exclusivamente à 2ª Vara 

Criminal  

 

3ª Defensoria Pública de Ponta Grossa com atribuição para atender exclusivamente à 3ª Vara 

Criminal  

 

4ª Defensoria Pública de Ponta Grossa com atribuição para para atender exclusivamente na 

segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri com relação às decisões de pronúncia 

proveniente da 1ª Vara Criminal 

 

5ª Defensoria Pública de Ponta Grossa com atribuição para atender à Vara de Execuções Penais e 

Corregedoria dos Presídios e prestar atendimento jurídico nos estabelecimentos penais, 

excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

6ª Defensoria Pública de Ponta Grossa com atribuição para atender às demandas de Infância e 

Juventude na área infracional, excetuando-se os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar 

 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

 

1ª Defensoria Pública de São José dos Pinhais com atribuição para atender às 1ª e 2ª Varas 

Criminais  

 

2ª Defensoria Pública de São José dos Pinhais com atribuição para atender às 1ª e 2ª  Varas 

Criminais  

 

3ª Defensoria Pública de São José dos Pinhais com atribuição para atender às demandas de 

Infância e Juventude na área cível, bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de 

atendimento à criança e ao adolescente  

 

4ª Defensoria Pública de São José dos Pinhais com atribuição para atender os casos de 

competência do Tribunal do Júri  
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5ª Defensoria Pública de São José dos Pinhais com atribuição para atender os casos de 

competência do Tribunal do Júri  

 

6ª Defensoria Pública de São José dos Pinhais com atribuição para atender às demandas de 

Infância e Juventude na área infracional   

 

7ª Defensoria Pública de São José dos Pinhais com atribuição para atender as demandas em 

direito de família  

 

8ª Defensoria Pública de São José dos Pinhais com atribuição para atender as demandas em 

direito de família  

 

UMUARAMA 

  

1ª Defensoria Pública de Umuarama 

com atribuição para atender às demandas de Infância e Juventude na área cível e infracional, 

bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao 

adolescente. 

 

2ª Defensoria Pública de Umuarama 

com atribuição para atender às demandas de Infância e Juventude na área cível e infracional, 

bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao 

adolescente. 

 

3ª Defensoria Pública de Umuarama 

com atribuição para atender às Varas Criminais 

 

4ª Defensoria Pública de Umuarama 

com atribuição para atender às Varas Criminais 

 


