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Resolução–CSDP n.º 194, de 14 de agosto de 2020. 
(Publicada no DOE nº 5.667, de 18 de agosto de 2020) 
 

Altera a Resolução-CSDP nº 126/2015 a qual 

institui, no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Tocantins, o plantão para 

atendimento de medidas urgentes, e cria 

Órgãos de Atuação específicos para tal fim 

 

 

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, Órgão de 

Administração Superior, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

9º, incisos I e V, da Lei Complementar Estadual nº 55, de 27 de maio de 2009 e 

art. 102 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Alterar a redação do inciso III, § 3° do art. 3° da Resolução-CSDP n° 

126/2015 que passa a vigorar com a seguinte redação:  

III. A folga deverá ser gozada dentro do prazo 

máximo de 03 (três) anos, a contar do fim do 

plantão que gerou o direito. 

Art. 2°. O prazo decadencial das folgas de plantão fica suspenso durante o 

período de teletrabalho decorrente da pandemia da COVID-19, iniciado em 

20/03/2020, conforme Ato DPG n° 092/2020, sem prejuízo da faculdade de 

gozo das folgas nesse período. 

§1º. Para o marco final da suspensão deverá ser considerada a data 

estipulada pelo Ato do Defensor Público-Geral que determinar o retorno total 

das atividades presenciais. 

§2º. Para os interessados que tenham solicitado o regime de trabalho remoto 

por pertencer ao grupo de risco previsto no art. 5° do Ato DPG n° 079/2020, 

considera-se marco inicial a data de 13/03/2020. 
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Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 13/03/2020.  

Palmas/TO, 14 de agosto de 2020. 

 

 

FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS 

Presidente 

  

 

 


