
 

 
DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DO TOCANTINS 

 

CONSELHO SUPERIOR 
 

 

Resolução-CSDP nº 202, de 04 de março de 2021. 
(Publicada no DOE nº 5.806, de 11 de março de 2021) 

 

Dispõe sobre o aprimoramento das 

políticas de ações afirmativas 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: 
 

Art. 1°. A Resolução CSDP n° 147/2016 será alterada, nos seguintes termos: 

 

Art. 1°. Assegurar aos negros (pretos e pardos), indígenas e 

quilombolas, nos concursos públicos da Defensoria Pública do 

Estado do Tocantins para o provimento de cargos de 

Membros, servidores do quadro auxiliar e de estagiários, a 

reserva de vagas em percentual equivalente a 20%. 

 

§1°. Caso a aplicação do percentual estabelecido no caput 

resulte em número fracionado (20%) ou quando o número de 

vagas reservada aos negros, indígenas e quilombolas resultar 

em fração, este será elevado ao primeiro número inteiro 

subsequente, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (cinco 

décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente 

inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).  

 

[...] 

 

§4°. A observância do percentual de vagas reservadas aos 

negros, indígenas e quilombolas dar-se-á durante todo o 
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período de validade do concurso e aplicar-se-á a todos os 

cargos oferecidos. 

 

§5°. Os candidatos que não sejam destinatários da reserva de 

vagas a negros, indígenas ou quilombolas concorrerão às 

demais vagas oferecidas no concurso, excluídas aquelas 

objeto da reserva. 

 

§6°. Não havendo candidatos negros, indígenas ou 

quilombolas aprovados, as vagas incluídas na reserva 

prevista neste artigo serão revertidas para o cômputo geral de 

vagas oferecidas no concurso, podendo ser preenchidas 

pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de 

classificação. 

 

Art. 3º. A reserva das vagas a candidatos negros, indígenas e 

quilombolas constarão expressamente nos editais dos 

concursos públicos, devendo a entidade realizadora do 

certame, fornecer toda orientação necessária aos candidatos 

interessados nas vagas reservadas. 

 

Art. 4°. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos 

negros e indígenas aqueles que se autodeclararem, no ato da 

inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça 

utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e, no caso dos quilombolas comprovarem 

com certidão expedida pela Fundação Cultural dos Palmares. 

Sendo vedada qualquer solicitação por parte do candidato 

após a conclusão da inscrição ou participação do certame.  

 

§1º. A autodeclaração de pertencimento racial é obrigatória e 

se destina a produzir dados estatísticos e de análises 

confiáveis a respeito dos concursos e da eficácia das políticas 

de ações afirmativas: 

 

I - A autodeclaração no momento da inscrição é obrigatória 

para todos os candidatos; 

II - Para concorrer às vagas reservadas pela política de cotas, 

o candidato preencherá campo específico que deverá constar 
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no formulário de inscrição, ficando ele submetido às regras 

gerais estabelecidas no edital do concurso, caso não opte 

pela reserva de vagas. 

 

Art. 4°-A. A cada certame público destinado ao provimento de 

cargos de membro, servidores do quadro auxiliar, bem como 

nos processos seletivos de estágio da Defensoria Pública do 

Estado do Tocantins, será constituída uma comissão, 

denominada “Comissão de Análise de Compatibilidade com a 

Política Pública de Cotas”, com o objetivo de aferir o efetivo 

pertencimento racial dos candidatos autodeclarados negros 

(pretos e pardos), formada por 3 (três) pessoas. A referida 

comissão será composta majoritariamente por pessoas 

negras, de notório saber na área, engajamento na atuação 

das questões étnico-raciais, indicadas pela Escola Superior 

da Defensoria Pública e aprovadas pelo Conselho Superior da 

Defensoria Pública. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palmas-TO, 04 de março de 2021. 

 

 

 

ESTELLAMARIS POSTAL 
Presidente do Conselho Superior 

 
 
 
 
 
 

 


