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Resolução – CSDP n.º 187, de 07 de fevereiro de 2020. 

(Publicada no DOE nº 5.544, de 13 de fevereiro de 2020) 

 

Extingue a Defensoria Pública de Tocantínia 

e dá outras providências. 

 

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, 

CONSIDERANDO a publicação da Resolução nº 53, de 1º de agosto de 

2019, publicada no Diário de Justiça nº 4.554 de 06/08/2019, pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Tocantins; 

CONSIDERANDO que a referida Resolução dispõe sobre a desinstalação 

da Comarca de Tocantínia e sua anexação à Comarca de Miracema do Tocantins; 

CONSIDERANDO a necessidade de readequação da estrutura 

defensorial ante as modificações tecidas pelo Poder Judiciário nas comarcas 

tocantinenses; 

CONSIDERANDO ser prioritário sediar a Defensoria Pública em locais 

que são sedes de comarcas, alocando os recursos institucionais com maior 

racionalidade diante da exiguidade dos mesmos, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Extinguir a Defensoria Pública de Tocantínia, retirando o 

respectivo órgão de atuação da Tabela VIII do Anexo VIII da Resolução–CSDP n.º 

95/2013. 

Art. 2º. Suprimir a atribuição de atendimento e acompanhamento 

processual nos casos de contraditório e conflito de teses da Defensoria Pública de 

Tocantínia, prevista na Tabela IX do Anexo VIII da Resolução–CSDP n.º 95/2013.  
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Art. 3º. Ofertar o direito de escolha de nova lotação à Defensora Pública 

titular da Defensoria Pública de Tocantínia dentre os órgãos de atuação vagos, 

compatíveis com sua respectiva classe funcional. 

§1º. O prazo de escolha será de 90 (noventa) dias a contar da notificação, 

via e-mail funcional. 

§2º. No período de escolha do parágrafo anterior, a Defensora Pública 

ficará em disponibilidade, devendo ser designada precariamente pelo Defensor 

Público-Geral para atuar dentre os órgãos de atuação vagos, equivalentes à classe 

funcional, observado o interesse público. 

§3º. Decorrido o prazo previsto no §1º, sem a efetiva escolha pela 

interessada, o Defensor Público-Geral indicará a lotação definitiva dentre os órgãos 

de atuação vagos, equivalentes à classe funcional, observado o interesse público.  

Art. 4º. Os servidores públicos lotados na Defensoria Pública de 

Tocantínia serão lotados, preferencialmente, na Diretoria Regional de Palmas, 

observado o interesse da Administração Pública. 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6º. A presente Resolução entra em vigor 20 (vinte) dias após a sua 

publicação. 

 

 Palmas/TO, 07 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS 

Presidente 


