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Resolução-CSDP nº 198, de 09 de outubro de 2020. 

(Publicada no DOE nº 5.704, de 14 de outubro de 2020) 

 

Regulamenta a licença para capacitação ou 
especialização e o afastamento para estudo aos 
Servidores do Quadro Administrativo 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, 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: 

  

Capítulo I – Disposições Gerais 

 Art. 1º. A concessão, aos Servidores estáveis da Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins, de licença para capacitação ou especialização, bem como de 
afastamento para estudo, deve observar o disposto nesta Resolução. 

§1º. A licença para capacitação ou especialização é concedida para 
participação em curso de capacitação ou pós graduação lato sensu ou stricto 
sensu, ministrado por instituição legalmente reconhecida pelos órgãos reguladores 
oficiais. 

§2º. O afastamento para estudo é concedido para participação em programa 
de pós graduação stricto sensu ministrado por instituição legalmente reconhecida 
pelos órgãos reguladores oficiais. 

§3º. Considera-se afastado o Servidor que deixar de exercer as atividades e 
atribuições inerentes ao cargo para se dedicar, com exclusividade, aos estudos, 
sem prejuízo da sua remuneração. 

Art. 2º. Os requerimentos de licença para capacitação ou especialização, 
bem como de afastamento para estudo serão dirigidos ao Defensor Público-Geral, 
devendo ser apresentados com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do 
início do período almejado. 
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§1º. Se o requerimento for apresentado fora do prazo, sem qualquer prova 
da circunstância que impossibilitou a sua formulação tempestiva, ou sem a devida 
instrução com a documentação necessária, poderá o Defensor Público-Geral 
deixar de conhecê-lo. 

§2º. Recebido o requerimento, este será encaminhado inicialmente à 
Corregedoria e Diretoria de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento para 
expedição das certidões de que o requerente não se encontra em estágio 
probatório e de que não está afastado ou suspenso de suas funções. 

§3º. O Defensor Público-Geral poderá solicitar informações internas ou 
externas quanto à natureza, correlação, qualificação, programa e pertinência 
do curso e da Instituição que o ministra. 

Art. 3º. Deverá constar do requerimento de licença para capacitação ou 
especialização e do pedido de afastamento para estudo: 

I – a identificação do curso com a indicação do nome da instituição 
responsável e local em que será ministrado, natureza e regime do mesmo, 
conteúdo programático com discriminação das disciplinas a serem cursadas, 
carga horária, período de duração e de ausência para participação nas aulas 
(datas de início e término) e outros dados relevantes; 

II – tradução do programa ou do prospecto do curso, caso esteja em língua 
estrangeira, dispensando-se a sua elaboração por tradutor juramentado; 

III – prova de ter sido selecionado ou convidado para realizar o referido 
curso, salvo se tal circunstância não constituir requisito para a participação; 

IV – justificativa para a solicitação da licença ou do afastamento, 
especificando a pertinência e correlação do curso com o desempenho de suas 
atribuições na Defensoria Pública; 

V – a comprovação de que o afastamento não pode ser simultâneo ao 
exercício do cargo; 

VI – os compromissos do requerente: 

a) de colocar-se à disposição da Defensoria Pública para disseminar, no 
âmbito de sua área de atuação, observado o interesse e a oportunidade da 
Administração, as informações e os conhecimentos adquiridos no curso que 
participou; 

b) de ressarcir a Defensoria Pública do Estado do Tocantins na forma e 
hipóteses dos artigos 102 e 108 da Lei Estadual nº 1.818/2007; 
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c) de entregar à Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins cópia, em meio eletrônico, dos trabalhos publicados no período de 
licença ou afastamento, bem como cópia encadernada ou em meio eletrônico, do 
trabalho final apresentado ao término do curso frequentado, caso existente; 

d) apresentar registro de frequência e histórico escolar à Escola Superior da 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins semestralmente em caso de 
afastamento para estudo e, trimestralmente, para licença para capacitação ou 
especialização. 

e) apresentar à Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins e à Coordenação de Gestão de Pessoas, no prazo de 03 (três) meses, 
contados do termo final do período de afastamento para estudo, certidão de 
conclusão do curso realizado, podendo referido prazo ser prorrogado mediante 
solicitação fundamentada, a critério do Defensor Público-Geral; 

f) apresentar à Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins e à Coordenação de Gestão de Pessoas, no prazo de 03 (três) meses, 
contados do termo final do curso que ensejou a licença para capacitação ou 
especialização, certidão de 
conclusão do curso realizado, podendo referido prazo ser prorrogado mediante 
solicitação fundamentada, a critério do Defensor Público-Geral; 

g) apresentar ao menos 01 (um) artigo científico inédito por ano de 
afastamento, para posterior submissão à Escola Superior da Defensoria Pública 
do Estado do Tocantins, para possível publicação; 

h) apresentar, quando cabível, o diploma ou certificado de conclusão do 
curso devidamente registrado, sem prejuízo do disposto nas alíneas “e” e “f”; 

i) na hipótese de afastamento para estudo no exterior, apresentar o título 
com a revalidação ou reconhecimento, a depender do caso; 

j) ressarcir a Defensoria Pública, caso não obtenha aprovação no respectivo 
curso, dos gastos efetuados em razão do afastamento para estudo ou da licença 
para capacitação ou especialização. 

VII – No caso de afastamento para estudo, a comprovação da marcação das 
férias, devendo-se observar o disposto no art. 6º desta Resolução. 

Art. 4º. Uma vez concluído o curso que ensejou o afastamento, ao Servidor 
somente poderá ser concedido tal benefício após decorrido período equivalente ao 
utilizado para os estudos e caso inexista outros interessados contemplados pelo 
mesmo procedimento. 

Art. 5º. O número de vagas destinado ao afastamento para estudo ou 
licença para capacitação ou especialização, será fixada na seguinte quantidade: 
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I – 2 (duas) vagas para afastamento para estudo; 

II – 2 (duas) vagas para licença para capacitação ou especialização. 

§1º. Em caso de empate dentre os interessados nas vagas ofertadas, fica 
estabelecido como critério de desempate a antiguidade na carreira. 

§2º. Caso haja postulação da licença de capacitação ou afastamento para 
estudo quando já preenchidas as vagas criadas, pode o Defensor Público-Geral, 
havendo interesse da instituição e aquiescência da chefia mediata e imediata, 
deferir, excepcionalmente, o benefício ao servidor, limitada a 100% das vagas 
destinadas no caput deste artigo.   

Art. 6º. Na hipótese de afastamento para estudo, as férias serão gozadas 
durante o período concedido e, preferencialmente, coincidirão com as férias 
acadêmicas. 

  

Capítulo II – Da Licença para Capacitação ou Especialização 

 Art. 7º. Os Servidores efetivos estáveis da Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins poderão, no interesse da Administração e, a cada quinquênio de efetivo 
exercício, afastar-se do exercício do cargo com a respectiva remuneração, por até 
03 (três) meses, para participar de curso de capacitação ou pós graduação lato 
sensu ou stricto sensu ministrado por instituição legalmente reconhecida pelos 
órgãos reguladores oficiais. 

Parágrafo único. O programa do curso deve ter correlação com os requisitos 
do cargo ocupado pelo Servidor e, a interesse da Administração Pública, ter o 
conteúdo comprovado e a necessidade de sua realização justificada, sendo este 
submetido a assinar termo de compromisso. 

Art. 8º. O Servidor licenciado para fins de capacitação ou especialização 
deverá apresentar comprovante de frequência às aulas, devendo possuir, no 
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de presença, sob pena de cassação da 
licença nos termos do artigo 102, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 1.818/2007. 

Parágrafo único. Caso o Servidor, ao final do curso, não apresente o 
respectivo 
certificado ou diploma, no prazo estabelecido nesta norma, restituirá o valor 
equivalente à remuneração recebida no período da licença. 

Art. 9º. Em caso de descumprimento das condições e finalidades da licença 
para capacitação ou especialização, a autorização será revogada pelo Defensor 
Público-Geral, após oportunizada a ampla defesa e o contraditório. 
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Parágrafo único. Havendo revogação da licença para capacitação e 
especialização, o servidor ficará impedido de ser novamente beneficiado pelo 
período de 02 (dois) anos, a contar da decisão. 

Art. 10. Fica vedada a acumulação de períodos de licença para capacitação 
a cada quinquênio. 

  

Capítulo III – Do Afastamento para Estudo 

 Art. 11. O Servidor efetivo estável da Defensoria Pública do Estado do Tocantins 
poderá ausentar-se para estudo de pós graduação stricto sensu que integre 
programa regular de formação profissional, ministrado por instituição legalmente 
reconhecida pelos órgãos reguladores oficiais, mediante autorização do Defensor 
Público-Geral, com a remuneração do cargo efetivo. 

§ 1º. O programa do curso deve ter correlação com os requisitos do cargo 
ocupado pelo Servidor e, a interesse da Administração Pública, ter o conteúdo 
comprovado e a necessidade de sua realização justificada, sendo este submetido 
a assinar termo de compromisso. 

§ 2º. O período do afastamento não excederá a 04 (quatro) anos e, 
concluído o estudo, somente decorrido igual período utilizado, é permitida nova 
ausência pelo mesmo fundamento, caso inexista outro interessado aguardando 
sua contemplação. 

§ 3º. Ao Servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não é concedida 
exoneração a pedido, nem lhe são concedidas licenças antes de decorrido 
período de carência igual ao utilizado, ressalvada a hipótese de ressarcimento 
integral das despesas havidas. 

§ 4º. Excetuam-se do parágrafo anterior a licença para tratamento de saúde, 
por ocasião da maternidade, para exercício de atividade política ou por 
afastamento para mandato eletivo. 

§ 5º. No caso de demissão, durante o período de carência de que trata o §3º 
deste artigo, o Servidor ressarcirá a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, 
proporcionalmente ao tempo restante para o término da carência, os custos 
havidos com o seu afastamento. 

Art. 12. O Servidor poderá pleitear a interrupção do afastamento para 
estudo, em situações excepcionais, devidamente justificadas e autorizadas pela 
instituição organizadora do curso e pelo Defensor Público-Geral, sem prejuízo de 
cumprimento do período restante, observado o prazo máximo de duração, sob 
pena de ressarcimento. 
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Art. 13. O Servidor beneficiado pelo afastamento para estudo deverá enviar 
comprovante de frequência semestralmente à Escola Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Tocantins, de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da 
carga horária estipulada. 

Art. 14. Em caso de descumprimento das condições e finalidades do 
afastamento, a autorização será revogada pelo Defensor Público-Geral, após 
oportunizada a ampla defesa e o contraditório. 

Parágrafo único. Havendo revogação do afastamento, o servidor ficará 
impedido de ser novamente beneficiado pelo período de 02 (dois) anos, a contar 
da decisão. 

 

Capítulo IV- Das Disposições Finais 

   Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público-Geral. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 Palmas/TO, 09 de outubro de 2020. 

  

  

FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS 
Presidente do CSDP 

 

 


