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Resolução-CSDP nº 204, de 24 de março de 2021. 
(Publicada no DOE nº 5.816, de 26 de março de 2021) 
 

Dispõe sobre a regulamentação do 

Diário Oficial Eletrônico da Defensoria 

Pública do Estado do Tocantins 

(DODPE). 

  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, Órgão de Administração Superior, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9.º, 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 os preceitos constitucionais relativos à publicidade enquanto 
princípio ao qual a administração pública deve obediência; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer mecanismos eficazes para 
atender a este princípio em prestígio ao acesso público das informações e atos 
da administração pública; 

CONSIDERANDO a autonomia funcional e administrativa da Defensoria 
Pública, assegurada no art. 134, § 2.º da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO os princípios institucionais da Defensoria Pública constantes 
da Lei Complementar Federal n.º 80/1994 e Lei Complementar Estadual n.º 
55/2009; 

CONSIDERANDO a promulgação da Lei Estadual nº 3.743 de 30 de dezembro 
de 2020, que institui o Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública. 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 4º 
da Lei Estadual nº 3.743/2020 

  

RESOLVE: 
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Art. 1º. Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins - DODPE, como Imprensa Oficial de publicação e 
divulgação dos atos oficiais da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, por 
meio eletrônico, de domínio público e sistema (software) de fácil acesso. 

Art. 2º. O DODPE será veiculado gratuitamente na rede mundial de 
computadores e ficará disponível no sítio eletrônico da Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins, endereço eletrônico http://www.defensoria.to.def.br, 
podendo ser consultado sem qualquer tipo de cadastro. 

Art. 3º. A publicação no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, 
validade jurídica e interoperabilidade da administração pública. 

Parágrafo único. As edições e o conteúdo das publicações serão assinados 
digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora 
credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
BRASIL) e/ou hash criptocráfica SHA-256 com chaves públicas, que permitam 
a auditoria pública de seus conteúdos e as respectivas datas de publicidade. 

Art. 4º. O encaminhamento de expedientes para publicação no DODPE deverá 
ser realizado através do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, até às 15h, de 
segunda a sexta-feira, excepcionados os feriados, pontos facultativos e nos 
demais casos em que não houver expediente na Defensoria Pública do Estado 
do Tocantins. 

§1º. O encaminhamento de expedientes para publicação no DODPE em horário 
distinto daquele previsto no caput implicará em publicação no dia útil 
imediatamente posterior àquele no qual se deu o envio. 

§2º. Havendo expedientes que, por sua natureza, relevância e urgência exija a 
sua publicação posteriormente ao horário previsto no caput, poderá a 
Defensoria Pública Geral disponibilizá-la em edição suplementar. 

§3º. O horário de publicação do DODPE será determinado por ato do Defensor 
Público Geral. 

§4º. Não haverá edição do DODPE nos dias de feriados nacionais, estaduais, 
pontos facultativos e em qualquer outro caso em que não houver expediente no 
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âmbito da Administração Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins, salvo necessidade de extrema urgência que deverá ser explicitado 
em ato motivado. 

Art. 5º. O conteúdo das matérias encaminhadas para disponibilização no 
DODPE é de inteira responsabilidade da unidade administrativa, inclusive a 
compatibilidade de formato e características técnicas definidas pela Defensoria 
Pública do Estado do Tocantins. 

Art. 6º. Compete a Defensoria Pública Geral a responsabilidade pela 
administração, publicação, periodicidade, regularidade, formatação e veiculação 
eletrônica do DODPE. 

Parágrafo Único. As atribuições de que trata o caput deste artigo poderão ser 
delegadas por ato do Defensor Público-Geral. 

Art. 7º. Serão, dentre outros, obrigatoriamente publicados no DODPE, os 
seguintes atos: 

I - Atos, Portarias, Resoluções dos Órgãos da Administração Superior e outros 
atos normativos da Defensoria Pública do Estado do Tocantins; 

II - As publicações obrigatórias em atendimento à Lei Complementar Federal nº 
101, de 04 de maio de 2000, à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e à 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais vigentes. 

Parágrafo Único: Os atos oficiais que não requeiram publicação integral 
obrigatória poderão ser publicados em resumo ou extrato, restringindo-se aos 
elementos necessários à sua identificação. 

Art. 8.º. Compete à Diretoria de Tecnologia de Informação da Defensoria 
Pública do Estado do Tocantins a manutenção do sistema de segurança e de 
acesso ao DODPE, garantindo, em caráter permanente, a preservação e 
integridade dos dados para fins de arquivamento. 

Art. 9.º. O DODPE será publicado, em sua primeira edição, no prazo de até 30 
(trinta) dias, a contar da data da publicação desta Resolução. 

Parágrafo Único: Com a primeira edição do DODPE, todas as publicações dos 
atos oficiais da Defensoria Pública do Estado do Tocantins que ocorram 
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também nos 30 (trinta) dias seguintes, serão publicadas no Diário Oficial do 
Estado do Tocantins. 

Art. 10. À Defensoria Pública do Estado do Tocantins reservam-se os direitos 
autorais e de publicação do DODPE, ficando autorizada a sua impressão e 
proibida sua comercialização. 

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Defensoria Pública Geral. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

  Palmas-TO, 24 de março de 2021. 

 

 
ESTELLAMARIS POSTAL 

Presidente do Conselho Superior 

 

 

 

 

 

 

 


