
 

 
 

CONSELHO SUPERIOR 

Edifício Sede – Trav. Pe. Prudêncio, 154, 6º andar, Campina, Belém/PA 

 

 
RESOLUÇÃO CSDP N° 300, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
Altera e acrescenta dispositivos à Resolução 
CSDP n° 299, de 07 de fevereiro de 2022, que 
regulamentou 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 legais conferidas pelo Artigo 11 da Lei Complementar 054/2006; 
 
  CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado, a teor do art. 134, §2º, da 
Constituição Federal, do art. 97-A da Lei Complementar nº 80/94 e do art. 4º da Lei Complementar 
Estadual nº 054/2006, possui autonomia administrativa para a organização de sua estrutura e para 
a gestão e execução de suas funções impostas constitucionalmente; 
 
  CONSIDERANDO que o pleno exercício da referida autonomia envolve a adoção de 
medidas que garantam assistência jurídica integral, gratuita e ininterrupta aos que se encontram 
em situação de vulnerabilidade; 
 
  CONSIDERANDO o disposto nos art. 93, XII, da CF/88 que assevera que a atividade 
jurisdicional é ininterrupta e estabelece o regime de plantão permanente ao Poder Judiciário, bem 
como o art. 134, § 4° da CF/88, que autoriza a aplicação do referido artigo 93, no âmbito da 
Defensoria Pública. 
 
  CONSIDERANDO o disposto no art. 46, §11, da Lei Complementar Estadual nº 
054/2006 que dispõe sobre as diárias devidas aos membros e servidores da Defensoria Pública 
serão aplicadas na forma e valores definidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. 
 
  RESOLVE: 
 
  Art.1° O art. 4° da Resolução n°. 299, de 07 de fevereiro de 2022 passa a vigorar da 
seguinte forma: 
 

  “Art. 4º O regime de plantão dos Defensores Públicos será 
realizado na forma remota e o regime de plantão dos servidores será 
realizado de forma presencial, com a divulgação de telefones do serviço de 
plantão, identificando-se os Defensores Públicos e servidores plantonistas, 
com antecedência razoável, pela respectiva Coordenação de vinculação do 
plantonista e por todos os meios possíveis para garantir a mais ampla 
publicidade do serviço prestado. 
 
  §1º Em razão do regime de atendimento remoto, o(a) 
Defensor(a) plantonista, no período do plantão, deverá estar logado, 
conectado e acessível: 
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  I - ao sistema de atendimento remoto; 
 
  II - telefone celular funcional ou pelo telefone celular 
particular ou fixo 
 
  III - por qualquer meio de comunicação idôneo 
 
  §2º O(A) Defensor(a) plantonista poderá, a seu critério, antes 
do início do plantão ou durante sua realização, optar por realizá-lo na 
forma presencial.” (NR) 

 
  Art.2° O Art. 5° da Resolução n°. 299, de 07 de fevereiro de 2022 passa a vigorar da 
seguinte forma:  
 

  “Art. 5º Os defensores públicos escalados para a realização de 
plantões farão jus à diária de Plantão Defensorial no valor de 2% do 
respectivo vencimento base, por plantão realizado.” (NR) 

 
  Art. 3° O Art. 15 da Resolução n°. 299, de 07 de fevereiro de 2022 passa a vigorar da 
seguinte forma: 
 

  “Art. 15. Esta Resolução serve de diretriz geral para os 
plantões realizados por servidores, assessores jurídicos e demais cargos 
comissionados, cuja forma e contraprestação financeira será 
regulamentada mediante ato do Defensor Público-Geral.” (NR) 

 
Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, aos vinte e um dias do 
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. 
 
JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 
Presidente do Conselho Superior 
Defensor Público-Geral 
Membro Nato 
 
MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 
Subdefensora Pública-Geral 
Membra Nata 
 
CESAR AUGUSTO ASSAD 
Corregedor-Geral 
Membro Nato 
 
ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 
Membro Titular 
 
ALEXANDRE MARTINS BASTOS 
Membro Titular 
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JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA 
Membra Titular 
 
DOMINGOS LOPES PEREIRA 
Membro Titular 
 
RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 
Membro Titular 
 
BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 
Membro Titular 


