
 

ATO-CGDP No 002,  

DE 11 DE ABRIL DE 2016. 

PUBLICADO NO DIÁRIO Nº 4.608, DE 27 DE ABRIL DE 2016. 

 

 

A CORREGEDORA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 11, da Lei 

Complementar Estadual nº 055, de 27 de novembro de 2009 e: 

Considerando que é competência da Corregedoria Geral manter 

atualizados os assentamentos funcionais de cada um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado do Tocantins, incluído o registro estatístico, para efeito de 

aferição de antiguidade e merecimento, atualizando a lista sempre que houver 

alteração, no prazo previsto em Regimento Interno; 

Considerando que a Resolução – CSDP nº 135, de 15 de janeiro de 2016, 

que alterou a substancialmente a Resolução - CSDP nº 091/2013, inclusive 

incluindo prazo de validade para fins de pontuação de determinados títulos e, 

visando otimizar os registros referentes aos Defensores Públicos, RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer normas pertinentes à organização dos dossiês 

funcionais dos Defensores Públicos. 

Parágrafo único. Os dossiês funcionais, a partir da publicação deste ato, 

serão exclusivamente por meio eletrônico. 

Art. 2º. Os dossiês funcionais devem conter: 

I – documentação pessoal; 

II – documentação funcional; 

III – relação dos Procedimentos administrativos disciplinares; 

IV – avaliações referentes ao estágio probatório; 

V – documentação comprobatória de títulos: 



 

a – títulos que pontuam conforme previsto na Resolução-CSDP nº 91, de 

21 de fevereiro de 2013 (Anexo I). 

- Cursos de doutorado, mestrado e especialização; 

- Publicação de autoria individual de livro jurídico e de artigo científico de 

natureza jurídica, ou em co-autoria de livro jurídico e de artigo científico de 

natureza jurídica;  

- Participação, na qualidade de palestrante ou debatedor, em cursos, 

congressos, seminários ou encontros científicos de natureza jurídica, promovido 

pela Defensoria Pública ou por instituição ou estabelecimento de ensino superior 

oficialmente reconhecido; 

- Participação em cursos de natureza jurídica; 

- Participação em cursos de natureza jurídica promovidos pela Defensoria 

Pública; 

- Participação em congressos, seminários ou encontros científicos de 

natureza jurídica; 

- Participação em congressos, seminários ou encontros científicos de 

natureza jurídica, promovidos pela Defensoria Pública; 

- Participação em cursos, congressos, seminários ou encontros científicos 

de natureza não jurídica, mas relacionados ao aprimoramento da atuação do 

Defensor Público; 

b – títulos sem pontuação prevista na Resolução-CSDP nº 091, de 21 de 

fevereiro de 2013 (Anexo II). 

- Graduação, exceto Direito; 

- Curso técnico; 

- Cursos, congressos, palestras, seminários e simpósios de aperfeiçoamento 

não constante na alínea anterior; 

- organização de eventos de natureza científica; 



 

- publicação de trabalho científico (monografia, ensaio, resenha etc.), 

exceto os mencionados na alínea anterior; 

- publicação de artigo de opinião; 

- participação em comissão no âmbito da Defensoria Pública; 

- ocupar cargo em comissão no âmbito da Defensoria Pública; 

- docência universitária; 

- realização de eventos com a participação da comunidade; 

- outras informações relevantes. 

Art. 3º. Instituir a Comissão Especial para Análise dos Dossiês Funcionais 

dos Defensores Públicos, que será composta por: 

I – Um Defensor Público da Classe Especial – Presidente; 

II – Um Defensor Público estável – Membro; 

III – Dois servidores da Corregedoria Geral – Auxiliares. 

Parágrafo único. Os membros da Comissão Especial serão designados pelo 

Corregedor Geral. 

Art. 4º. São atribuições da Comissão Especial para Análise dos Dossiês 

Funcionais dos Defensores Públicos: 

I – analisar e relacionar os documentos constantes nos dossiês funcionais 

dos Defensores Públicos; 

II – elaborar e publicar, via Sistema da Corregedoria – SICOR, relatórios 

com todos os títulos constantes nos dossiês funcionais dos Defensores Públicos, 

conforme anexos I e II deste Ato. 

III- Indicar a pontuação conforme Resolução-CSDP nº 091, de 21 de 

fevereiro de 2013, referente cada título apresentado pelo Defensor Público; 

IV – receber, analisar e julgar eventuais impugnações apresentadas pelos 

Defensores Públicos.  



 

Parágrafo único. Eventuais recursos do julgamento das impugnações 

realizado pela Comissão serão dirigidos ao Conselho Superior da Defensoria 

Pública. 

Art. 5º. No prazo de 7 (sete) dias após o encerramento das inscrições para 

concurso de promoção por merecimento, serão encaminhados aos Defensores 

Públicos inscritos, os anexos I e II, com as pontuações apuradas pela Comissão 

referentes aos seus títulos para conhecimento. 

§ 1º Após o recebimento dos anexos via e-mail, os Defensores Públicos 

inscritos terão o prazo de 2 (dois) dias para  impugnação . 

§ 2º A Comissão analisará as impugnações e encaminhará resposta aos 

Defensores Públicos e os dossiês com os respectivos anexos para o Conselho 

Superior. 

§ 3º Somente serão contabilizados os títulos recebidos pela Corregedoria 

Geral até a data do início das inscrições do referido concurso de promoção. 

Parágrafo único. Os títulos recebidos pela Corregedoria Geral após o prazo 

estipulado no §3º serão encaminhados ao Conselho Superior da Defensoria 

Pública, para que sejam aferidas as pontuações pelos Conselheiros. 

Art. 6º. A Corregedoria Geral enviará ao Defensor Público Geral, até 10/06 

e 10/12, a lista de antiguidade dos Defensores Públicos para publicação. 

§ 1º Serão incluídos na lista de antiguidade dos Membros, os tempos de 

serviço que forem encaminhados à Corregedoria Geral até os dias 1º/06 e 1º/12, 

respectivamente. 

§2º A lista de antiguidade será atualizada extraordinariamente sempre que 

houver nomeação, promoção, exoneração, demissão e aposentadoria de 

Defensor Público. 

Art. 7º. Revogam-se os Atos-CGDP nº 001/2015, 002/2015 e 003/2015.  

Art. 8º. Este Ato entra em vigor na data de sua assinatura. 



 

Gabinete da Corregedora Geral da Defensoria Pública, em Palmas, aos 11 

dias do mês de abril de 2016. 

 

ESTELLAMARIS POSTAL 
Corregedora Geral  



 

ANEXO I 
 

TÍTULOS COM PONTUAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO-CSDP Nº 091, DE 21 DE 
FEVEREIRO DE 2013. 

 
Cursos : Doutorado (0,50), Mestrado (0,25) e Especialização (0,10) (Inciso III) 

Curso Instituição Valor 

   

   

SUB-TOTAL  

 
Publicação individual de livro jurídico (0,50) e artigo científico de natureza jurídica(0,05) ou 
publicação em co-autoria de livro jurídico (0,03) ou de artigo científico de natureza jurídica 
(0,01) (Inciso IV) exigindo-se nos casos de confecção de livros o ISSN ou ISBN, com corpo 
editorial, e para artigo científico de natureza jurídica a qualificação Qualis  “A” ou “B” 

 

Título do Trabalho 
Meio de 

Publicação 
Individual / 

coletivo 
ISSN / Qualis Valor 

     

     

SUB-TOTAL  

 
Participação na qualidade de palestrante ou debatedor em cursos, congressos, seminários ou 

encontros científicos de natureza jurídica promovidos pela Defensoria Pública ou por 
estabelecimento de ensino superior oficialmente reconhecido nos 05 anos anteriores ao 

concurso que pleiteia (Inciso V) 

Instituição Data Valor 0,05 

   

   

SUB-TOTAL  

*Máximo 10 atuações 
 

Participação em cursos de natureza jurídica nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia 
(Inciso VI) 

Curso Instituição 
CH (mínimo 

20 horas) 
Data Valor 0,02 

     

SUB-TOTAL  

*Máximo 05 cursos 
 

Participação em cursos de natureza jurídica promovido pela Defensoria Pública nos 05 anos 
anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso VII) 

Curso Instituição Data Valor 0,03 

    

SUB-TOTAL  

*Máximo 07 cursos 



 

Participação em congressos, seminários ou encontros científicos de natureza jurídica nos 05 
anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso VIII) 

Evento Instituição 
CH (mínimo 

06 horas) 
Data Valor 0,01 

     

     

SUB-TOTAL  

 
Participação em congressos, seminários ou encontros científicos de natureza jurídica 

promovidos pela Defensoria Pública nos 05 anos anteriores ao concurso que pleiteia (Inciso IX) 

Evento Instituição Data Valor 0,02 

    

    

SUB-TOTAL  

*Máximo 07 eventos 
 

Participação em cursos, congressos, seminários ou encontros científicos de natureza não 
jurídica, mas relacionados à atuação do Defensor Público, nos 05 anos anteriores ao concurso 

que pleiteia (Inciso X) 

Evento Instituição 
CH (mínimo 

06 horas) 
Data Valor 0,01 

     

     

SUB-TOTAL  

*Máximo 05 eventos 
 

TOTAL GERAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
 

TÍTULOS SEM PONTUAÇÃO 

 
Cursos de graduação, exceto Direito 

Curso  Instituição Ano 

   

 
Curso técnico 

Curso  Instituição Ano 

   

 
Curso, congresso, palestra, seminário e simpósio de aperfeiçoamento, exceto os previstos nos 

Incisos V, VI, VII, VIII, IX e X 

Curso  Instituição Ano 

   

 
Publicação de trabalho científico (exceto os previstos no Inciso IV da Res.-CSDP nº 091/2013) 

Título do Trabalho Publicação Ano  

   

 
Publicação de artigo de opinião 

Título do Artigo Publicação Ano 

   

 
Participação em comissão no âmbito da Defensoria Pública 

Comissão Período 

  

 
Ocupar cargo em comissão no âmbito da Defensoria Pública 

Cargo Período 

  

 
Docência universitária 

Instituição Período  

  

 
Realização de eventos com a participação da comunidade 

Evento Período  

  

 
Outras informações relevantes 

Informação Data  

  

 


