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RESOLUÇÃO CSDP N° 221, DE 16 DE ABRIL DE 2018. 
 

Dispõe sobre a realização de plantão pelas 

Defensorias Públicas vinculadas às Diretorias 

Metropolitana e do Interior. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no uso 

de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos art. 93, XII e 134, § 4° da CF/88; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de funcionamento da Defensoria Pública de forma 

ininterrupta; 

 

CONSIDERANDO que o expediente normal da Defensoria Pública é de 8 às 14 horas, nos 

dias úteis; 

 

CONSIDERANDO que fora do expediente normal a Defensoria Pública prestar atendimento 

em regime de plantão; 

 

CONSIDERANDO as normas de organização de plantão estabelecidas no Manual de 

Atendimento da Diretoria Metropolitana; 

 

CONSIDERANDO a deliberação unânime do Conselho Superior da Defensoria Pública em 

sua 49ª Sessão Extraordinária realizada na data de 16.04.2018; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Esta Resolução regulamenta os plantões realizados por Defensores Públicos aos 

sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

 

Art. 2° O plantão da Defensoria Pública nos municípios que possuam pelo menos 4 

Defensores Públicos atuando com exclusividade será realizado de forma presencial, ficando a 

cargo do Coordenador de Núcleo Metropolitano ou Regional a elaboração da respectiva 

escala de plantão. 

 

§1º Os atendimentos realizados em regime de plantão guardam relação direta com a 

respectiva resolução expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da matéria. 

 

§2º Considera-se atuação exclusiva aquela em que o defensor público não cumule sua atuação 

com Defensorias de outros Municípios. 

 

Art. 3° O plantão funcionará durante os fins de semana e feriados das 8 às 14 horas. 
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Parágrafo único – Durante os dias úteis, no horário de 14 às 17 horas, sem prejuízo do 

funcionamento regular do órgão, haverá escala de plantão para atendimento de casos dessa 

natureza. 

 

Art. 4° Os Defensores Públicos terão direito a 2 (dois) dias de folga compensatória, a serem 

gozadas em dias úteis, nos plantões realizados aos sábados, domingos, feriados e nos dias em 

que for declarado ponto facultativo. 

 

§1° As folgas somente serão deferidas após a apresentação do respectivo relatório de plantão, 

a ser encaminhado à respectiva diretoria, através da chefia imediata, ou por via eletrônica. 

 

§2° As folgas serão gozadas conforme avaliação discricionária da chefia imediata, a fim de 

resguardar a continuidade do serviço público. 

 

§3° É vedado o gozo de mais de 5 (cinco) folgas compensatórias por mês. 

 

§4º As folgas compensatórias de plantão poderão ser gozadas em períodos imediatamente 

anteriores ou posteriores ao gozo de férias, no máximo de 10 (dez) dias. 

 

§5º As diretorias remeterão mensalmente à Gerência de Gestão de Pessoas o mapa de folgas 

compensatórias provenientes de plantão. 

 

§6º O gozo das folgas compensatórias de plantão será formalizado por meio de Portaria da 

Defensoria Pública Geral. 

 

Art. 5° Os plantonistas deverão elaborar relatório contendo a descrição de todas as atividades 

empreendidas durante o turno. 

 

§1° O relatório do plantão deverá ser encaminhado à respectiva Diretoria, assim como à 

Corregedoria Geral, respeitado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o término 

do turno. 

 

§2° As informações constantes do relatório serão conferidas pela Corregedoria Geral e 

servirão de base para estabelecer indicador de produtividade a ser utilizado nos concursos de 

progressão na carreira por merecimento. 

 

Art. 6° As escalas de plantão deverão ser afixadas nas áreas de atendimento e porta de acesso 

dos prédios das Defensorias Públicas. 

 

Art. 7º As folgas compensatórias prescrevem em 24 (vinte e quatro) meses após à realização 

da atividade de plantão. 

 

Art. 8º Na hipótese de o Defensor Público escalado não comparecer ao plantão, sem 

justificativa, a conduta será comunicada à Corregedoria Geral da Defensoria pública para a 

adoção das medidas administrativas, além do registro da falta. 
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Art. 9º Poderá ocorrer permuta entre plantonistas, através de requerimento escrito e assinado 

pelos interessados, observada a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis do início do 

plantão, com ciência à chefia imediata e encaminhamento à diretoria respectiva. 

 

Art. 10. Esta Resolução não se aplica aos plantões realizados em período anterior a sua 

vigência. 

 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor e gera efeitos a contar de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 

Sala de reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, aos dezesseis dias do 

mês de abril do ano de dois mil e dezoito. 
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