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Resolução – CSDP n.º 189, de 06 de março de 2020. 

(Publicada no DOE nº 5.560, de 10 de março de 2020) 

 

Altera a Resolução – CSDP n.º 170/2018 que 

dispõe sobre os parâmetros para deferimento 

de assistência jurídica integral e gratuita, bem 

como sobre os casos de denegação da 

providência pelo membro, no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Tocantins. 

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, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 55, de 27 de 

maio de 2009 e art. 102 da Lei Complementar Federal n.º 80, de 12 de janeiro de 

1994, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Revogar o parágrafo único do art. 4º da Resolução – CSDP n.º 

170/2018. 

Art. 2º. Acresce-se o art. 4º-A a Resolução – CSDP n.º 170/2018, com a 

seguinte redação: 

4º-A Em caso de divórcio ou dissolução de união estável de casal 

economicamente ativo, a renda e o patrimônio serão considerados 

separadamente para aferição da hipossuficiência, presumindo-se 

necessitado aquele cuja renda e/ou quinhão na partilha de bens não 

superarem os limites previstos nos artigos 2º e 3º desta Resolução. 
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Art. 3º. Alterar o art. 14 da Resolução – CSDP n.º 170/2018 que passa a 

vigorar com a seguinte redação. 

Art. 14. O beneficiário da assistência jurídica gratuita deverá 

apresentar documentos que comprovem sua renda e/ou patrimônio 

ao Defensor natural, os quais deverão ser anexados ao SOLAR. 

§ 1º. Não sendo possível a exibição de documentos comprobatórios 

da renda mensal, milita em favor do assistido a presunção de 

veracidade das informações por ele prestadas no ato de 

preenchimento da declaração de hipossuficiência. 

§ 2º. A qualquer tempo poderá ser feita análise para apuração ou 

revisão da concessão de assistência jurídica gratuita em decorrência 

da superveniência de fatos que alterem a condição econômico-

financeira do beneficiário. 

Art. 4º.  Alterar o art. 19 da Resolução – CSDP n.º 170/2018 que passa a 

vigorar com a seguinte redação. 

§1º. Para realização de uma nova avaliação econômica-financeira 

deve-se verificar a ocorrência de fato novo ou conhecimento de 

circunstância omitida anteriormente pelo assistido. 

§2º. O não comparecimento do interessado, convocado por meio 

eletrônico ou por escrito, por intermédio de oficial de diligências ou 

carta com aviso de recebimento (AR), ou qualquer outra modalidade 

idônea, para realização de nova avaliação da situação econômico-

financeira, ensejará a cessação da atuação. 
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Art. 5º. Revogar o parágrafo único do art. 19 da Resolução – CSDP n.º 

170/2018. 

Art. 6º. Alterar o §1º do art. 21 da Resolução – CSDP n.º 170/2018 que 

passa a vigorar com a seguinte redação. 

§1º. O Defensor Público responsável pela recusa de assistência 

jurídica encaminhará o recurso ao Defensor Público-Geral, via 

sistema SOLAR, acompanhado da documentação que vise 

comprovar a alegação do interessado, tais como: cópia da carteira 

de trabalho, declaração completa de imposto de renda, comprovante 

de rendimentos ou declaração do empregador ou do tomador de 

serviços, faturas de água, energia elétrica, telefone, aluguel, 

despesas médicas, bem como outros documentos para melhor 

análise de hipossuficiência. 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 8º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Palmas/TO, 06 de março de 2020. 

 

FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS 

Presidente 


