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                                 Governo do Estado do Piauí 
Defensoria Pública 
Conselho Superior 

 
RESOLUÇÃO Nº 021/2011 – CSDP 

 
Institui a escala de plantão das Defensorias 
Públicas Regionais, durante o recesso forense e 
dispõe sobre as normas pertinentes ao seu 
cumprimento. 

 
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ , no uso de suas atribuições 
legais, previstas no art. 13, inciso XIII e III da Lei Complementar Estadual nº 59 de 30 de 
novembro de 2005, e  
 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 proclama em seu art. 134 que a 
Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º 
LXXIV; 
 
CONSIDERANDO que o art. 78, inciso III da Lei Complementar Estadual 59/2005 
estabelece como dever do Defensor Público atender ao expediente forense regular e assistir 
aos atos judiciais quando obrigatória ou conveniente a sua presença, bem como que por força 
do o art. 93, XII da Constituição Federal determina que “a atividade jurisdicional será 
ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, 
funcionando nos dias em que não houver expediente forense regular, juízes em plantão 
permanente; 
 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de estabelecer uma escala de plantão das 
Defensorias Públicas Regionais, com a finalidade de atender durante o recesso forense, as 
questões urgentes a serem ajuizadas em defesas dos necessitados na forma da Lei, que por sua 
natureza exigem pronta providência do Defensor Público, assegurando-se, assim, a sua 
atuação contínua e ininterrupta. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Instituir o plantão nas Defensorias Públicas Regionais com atuação no 1º grau de 
jurisdição com a finalidade exclusiva de atender às demandas revestidas de caráter urgente, 
durante o recesso forense. 
 
§ 1º Entendem-se como demandas revestidas de caráter urgente as dos feitos criminais e 
cíveis especificadas na Resolução nº 08 de 14 de junho de 2007, do Tribunal de Justiça do 
Estado do Piauí, e no Provimento nº 005, de 25 de março de 2008, expedido pela 
Corregedoria Geral de Justiça, cuja providência caiba à Defensoria Pública. 
 
§ 2º Consideram-se o recesso de final de ano da Defensoria Pública o período de 20(vinte) de 
dezembro à 06(seis) de janeiro do ano seguinte, designado por portaria do Defensor Público-
Geral. 
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§ 3º Fica excluído do plantão o Diretor das Defensorias Públicas Regionais, desde que esteja 
acumulando a função administrativa com a atuação em órgão de execução. 
 
Art. 2º. Durante o período de recesso de final de ano, nas Defensorias Públicas Regionais que 
tiverem mais de um Defensor Público lotado, o Gerente da respectiva Regional deverá 
estabelecer um sistema de plantão de atendimento, devendo encaminhar, até o dia 10 de 
dezembro do respectivo ano, o nome dos Defensores Públicos plantonistas e as respectivas 
datas à Defensora Pública-Geral e a Diretoria das Defensorias Públicas Regionais. 
 
§1º. A escala será elaborada pelo Gerente da respectiva Regional, através de memorando, 
adotando o sistema de sorteio, tanto para as datas quanto aos Defensores Públicos designados, 
informando a todos os interessados quanto à data e local onde se realizará o sorteio. 
 
§2º. Após a definição dos Defensores Públicos e período de plantão, deverá o Gerente de 
Regional informar ao Diretor do Foro da comarca, através de oficio, requerendo seja a lista 
afixada no Fórum, constando o telefone de contato dos Defensores Públicos; 
  
Art. 3º. Para as Defensorias Públicas Regionais que tiver somente um Defensor Público 
lotado, este deverá comunicar ao Diretor do Foro sobre o período de recesso, bem como 
informar aos mesmos os seus telefones de contato, para uma eventual urgência. Deixando, 
ainda, um aviso sobre o recesso na porta do prédio da Defensoria Pública e requerendo ao Juiz 
responsável que também o faça no Fórum. 
 
Parágrafo único. O respectivo Defensor Público organizará escala de plantão de seus 
estagiários e ou servidores, onde houver. 
 
Art. 4º. O Defensor Público Plantonista terá à sua disposição toda a estrutura física e pessoal 
já existente no núcleo em que atua, a fim de garantir a mais ampla e eficaz atuação daquele 
profissional junto ao(s) assistido(s). 
 
§ 1º. O Gerente de Regional deverá organizar escala de plantão dos servidores e estagiários, 
onde houver, que exercerão o trabalho juntamente com o Defensor escalado. 
 
Art. 5º. O horário reservado ao atendimento ao público durante o plantão será das 7 às 14 
horas, podendo ser cumprido o restante do plantão em estado de sobreaviso nas residências, 
de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional. 
 
Art. 6º. O Defensor Público que não puder comparecer ao plantão para o qual foi escalado 
deverá comunicar ao Gerente da respectiva Regional com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, indicando as razões de seu impedimento. 
 
§ 1º. Acolhidas as justificativas apresentadas, será providenciada a convocação do próximo 
defensor na sequência da ordem estabelecida. 
 
§ 2º. Desconsiderar-se-á o prazo estabelecido no caput deste artigo nos casos em que a 
ausência se dê por motivo imprescindível e alheio à vontade do Defensor Público, devendo, 
contudo, as razões serem apresentadas, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a 
partir da data do evento que deu causa ao impedimento. 
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§ 3º. Em caso das licenças e afastamentos legais do Defensor Público escalado, o plantão será 
exercido pelo próximo defensor na sequência da ordem estabelecida e assim sucessivamente. 
 
§ 4º. O defensor substituído deverá ser escalado para o plantão de seu substituto ou para 
primeiro plantão em que o mesmo estiver desimpedido. 
 
Art. 7º. É admitida a permuta de plantões pelos Defensores Públicos, desde que postulado por 
escrito e de forma conjunta pelos interessados ao Gerente da respectiva Regional, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do primeiro plantão a ser 
permutado. 
 
Art. 8º. O Defensor Público designado para o plantão remeterá à Diretoria Regional e à 
Corregedoria Geral da Defensoria Pública, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o fim do 
recesso de final de ano, relatório sucinto das ocorrências em que atuou, informando as 
medidas adotadas. 
 
Art. 9º. O plantão não atribui vantagem pecuniária de qualquer natureza aos Defensores 
Públicos que o tenham cumprido. 
 
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público-Geral. 
 
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 02 de dezembro de 2011. 
 

 
Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 
Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 


