
Edição Nª 295 - Publicada em 02/08/2022

GABINETE DO SUB-DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

PORTARIA

 N  1082, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.

 
 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS , no uso das
atribuições que lhe confere o Ato nº 34/2021, publicado no Diário Oficial nº 5.777 de 29 de janeiro de
2021;

 
CONSIDERANDO que lhe compete a autorização de acumulações e substituições no

âmbito da Defensoria Pública do Estado do Tocantins;
 
CONSIDERANDO a necessidade de melhor instrumentalizar o funcionamento da

Defensoria Pública do Estado do Tocantins,
 
RESOLVE:

 
Art. 1º DESIGNAR a Defensora Pública de 1ª Classe ARLETE KELLEN DIAS MUNIS ,

para responder cumulativamente, sem prejuízo de suas funções, pela Defensoria Pública de
Araguacema - TO, no período de 11 de agosto a 09 de outubro de 2022.

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO TOCANTINS.

 
PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES

Subdefensor Público-Geral
 

 

o

---



Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves,
Subdefensor Público-Geral, em 02/08/2022, às 10:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0673559 e o
código CRC 9BDB2267.

Assinatura de Publicação: xezam-nynum-tytuc-girop-kukyz-gyvas-gymih-gadod-tanop-cihid-diguk-necob-cyzar-tator-rokin-cigif-doxix

PORTARIA

 N  1083, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.

 
 
O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTIN S, no uso das

atribuições que lhe confere o Ato nº 34/2021, publicado no Diário Oficial nº 5.777 de 29 de janeiro de
2021;

 
CONSIDERANDO que lhe compete a autorização de acumulações e substituições no

âmbito da Defensoria Pública do Estado do Tocantins;
 
CONSIDERANDO a necessidade de melhor instrumentalizar o funcionamento da

Defensoria Pública do Estado do Tocantins,
 
RESOLVE:

 
Art. 1º DESIGNAR a Defensora Pública de 1ª Classe MAURINA JÁCOME SANTANA ,

para substituir, sem prejuízo de suas funções, a Defensora Pública de 1ª Classe DENIZE SOUZA LEITE
em suas atribuições na 26ª Defensoria Pública de Presos Provisórios de Palmas - TO, em razão da
licença para tratamento de saúde, no dia 1º de agosto de 2022.

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos

a 1º de agosto de 2022.
 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.

 
PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES

Subdefensor Público-Geral
 

o
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Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves,
Subdefensor Público-Geral, em 02/08/2022, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0673600 e o
código CRC 0DCD0AB4.

Assinatura de Publicação: xufet-sapik-zopuf-kalok-vanob-vynor-humur-tocan-vykov-lyfum-hehap-dovot-muduc-mydal-keran-zotuf-coxyx

SUPERINTÊNDENCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS

PORTARIA

N  1051, DE 27 DE JULHO DE 2022
Republicada para correção

 
O SUPERINTENDENTE DE DEFENSORES PÚBLICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 1º e incisos do Ato nº
035/2021, Publicado no DOE 5777, de 29 de janeiro de 2021.

 
Considerando que lhe compete designar, por ato motivado, Defensor Público para

atuar em processos, Juízos, Tribunais ou Ofícios diversos dos de sua lotação;
 
Considerando a decisão acostada no evento 0672270 dos autos do SEI

21.0.000000217-5;
 
Considerando o teor do Ato nº 52, de 15 de fevereiro de 2022;
 
Considerando a necessidade de melhor instrumentalizar o funcionamento da

Defensoria Pública do Estado do Tocantins,
 
RESOLVE:

 
Art. 1º DESIGNAR o Defensor Público de 1ª Classe Alexandre Moreira Maia para

responder cumulativamente, de forma auxiliar, sem prejuízo de suas funções, perante as atribuições
da Defensoria Pública de Itaguatins, a fim de promover a defesa técnica do assistido Juarez Borges
de Sousa em sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 04 de agosto de 2022, às 08
horas, referente aos autos nº 0001657-98.2019.8.27.2712, em trâmite perante a Comarca de
Itaguatins, no período de 03 a 07 de agosto de 2022.

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
Gabinete do Superintendente de Defensores Públicos da Defensoria Pública do

o
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Estado do Tocantins, em Palmas-TO, aos 27 de julho de 2022.
 

DANILO FRASSETO MICHELINI
Superintendente de Defensores Públicos

Documento assinado eletronicamente por DANILO FRASSETO MICHELINI, Superintendente
de Defensores Públicos, em 02/08/2022, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0673731 e o
código CRC C0A83E73.

Assinatura de Publicação: xepaf-hygyt-vibar-huzad-cozup-tykut-nutaz-sivar-kevyg-makug-rusiv-furyg-kytas-lonuh-fitav-rytyg-duxax

SUPERINTÊNDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL

EDITAL DE REMOÇÃO INTERNA N.º 025/2022

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS , no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, §2º, da
Resolução-CSDP n.º 141, de 06 de julho de 2016,

 

CONSIDERANDO as diretrizes da Lei Estadual n.º 1818/07 que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins s, mormente o artigo 32, inciso VI;

 

CONSIDERANDO a exoneração, a pedido, do servidor DOUGLAS BARBOSA BARRETO ,
Assistente de Defensoria Pública, consoante externado pelo Ato nº 157, de 19 de julho de 2022,
publicado no DODPE nº 285, de 19 de julho de 2022;

FAZ SABER aos Assistentes de Defensoria Pública que se encontram abertas, durante o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Edital, as inscrições para preenchimento
de uma vaga de Assistente de Defensoria Pública, na localidade de GURUPI-TO , conforme
critérios indicados.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Interno de Remoção será regido por este Edital e destina-se aos
servidores do cargo ASSISTENTE DE DEFENSORIA PÚBLICA , com interesse na remoção a pedido, a
critério da Administração, consoante as regras constantes na Lei Complementar Estadual n.º 55, de 27
de maio de 2009, nas Leis Estaduais n.º 1818, de 23 de agosto de 2007 e n.º 2.252, de 16 de
dezembro de 2009, assim como na Resolução n.º 141, de 06 de julho de 2016 e demais normas
correlatas.

1.2. Remoção a pedido é o deslocamento do servidor para outra unidade de Defensoria
Pública quando houver cargo vago.
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1.3. Os trabalhos inerentes ao processo de remoção a pedido serão conduzidos pela
Comissão de Processo Interno de Remoção, constituída pela Portaria nº 983/2019, publicada no DOE
nº 5.428, de 27 de agosto de 2019, com a finalidade de analisar e emitir parecer sobre os pedidos de
remoção, observadas as normas estabelecidas neste Edital.

1.4. A Comissão de Processo Interno de Remoção encaminhará a lista geral de
classificação à Superintendência de Administração e Finanças para publicação com o nome do
servidor, o cargo ocupado, a atual lotação e a posição de classificação.

 

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

2.2. As inscrições serão realizadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação deste Edital, exclusivamente via e-mail: rh@defensoria.to.def.br através do formulário
constante do Anexo I, devidamente preenchido e assinado, o qual será protocolizado no processo pela
Diretoria de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento.

2.3. O prazo e horário para recebimento dos formulários via e-mail serão das 00h: 00min
do primeiro dia útil, até às 23h: 59min do quinto dia útil, contados a partir da data de publicação.

2.4. As inscrições deverão ser instruídas com os comprovantes, se houver, de exercício
no serviço público em geral, em conformidade com as disposições do item 3 deste Edital.

2.5. São condições para Inscrição:
2.5.1. Ser servidor efetivo no cargo de Assistente de Defensoria Pública;
2.5.2. Não estar respondendo à sindicância ou a processo administrativo disciplinar;
2.5.3. Não ter sofrido penalidade de advertência ou de suspensão, a contar do exercício

neste Órgão.
2.5.4. Não estar cedido ou requisitado ou em exercício provisório em outro órgão.
2.6. As informações prestadas no formulário de inscrição (Anexo I) serão de inteira

responsabilidade do candidato e aquele que não preencher de forma completa, correta e legível e/ou
fornecer dados comprovadamente inverídicos ou falsos, além de incorrer nas cominações legais
pertinentes, será excluído do Concurso Interno de Remoção, com a anulação do ato, se já efetivado,
sem quaisquer ônus à Administração.

2.7 A pedido do candidato, a inscrição poderá ser desconsiderada, desde que formulado
por escrito e protocolado, via e-mail, na Diretoria de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento até o
ultimo dia e horário do prazo estabelecido para impugnação do Edital de Resultado.

2.8. Ressalvada a hipótese prevista no item anterior, o candidato inscrito no Concurso
Interno de Remoção não poderá manifestar sua desistência na participação do certame após a
conclusão deste, e será removido à localidade, respeitando o disposto no item 2.5 deste capítulo.

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

3.1. O candidato à remoção de que trata este Edital estará submetido aos seguintes
critérios de classificação e desempate:

3.1.1. Maior tempo de efetivo exercício como servidor efetivo na Defensoria Pública do
Estado do Tocantins no cargo a ser provido;

3.1.2. Maior tempo de serviço público geral;
3.1.3. Avanço da Idade.
3.1.4. Maior nota geral obtida no concurso de ingresso na carreira.
3.2. Para critério de classificação, o tempo de exercício em serviço público deverá ser
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comprovado por meio de declaração, em papel timbrado, expedida pelo Setor de Recursos Humanos
do órgão competente, averbado na Diretoria de Gestão de Pessoas até o último dia de inscrição,
acompanhado do ato de nomeação e exoneração.

3.3. Para contagem de tempo de efetivo exercício na Defensoria Pública do Estado do
Tocantins aplicam-se as disposições do artigo 117 da Lei Estadual n.º 1.818/2007.

3.4. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço público em períodos
simultâneos, considerando-se apenas o maior deles.

3.5. É vedado, também, computar como tempo de serviço público para critério de
desempate e classificação o tempo de estágio prestado em repartição pública ou privada.

 

4. DOS RECURSOS

4.1. Apurado o resultado pela Comissão de Processo Interno de Remoção, a
Superintendência de Administração e Finanças o divulgará no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

4.2. A contar da data de divulgação do resultado, os interessados terão o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentarem, por e-mail, o pedido de reconsideração, dirigido à Presidência da
Comissão do Processo Interno de Remoção, que proferirá a decisão em até 10 (dez) dias, contados a
partir do recebimento.

4.3. Qualquer interessado poderá impugnar a divulgação do resultado, no prazo de
03(três) dias úteis, por e-mail, o qual deverá ser dirigido à Presidência da Comissão do Processo
Interno de Remoção, que proferirá a decisão em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento.

4.4 Da decisão da Presidência da Comissão do Processo Interno de Remoção cabe
recurso, em última instância, à Superintendência de Administração e Finanças no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da ciência do interessado.

4.5. O recurso deverá ser instruído com a indicação dos motivos de inconformismo e
deverá ser acompanhado de documentação comprobatória.

4.6. Na hipótese de processamento de recurso, intimar-se-ão os demais interessados
classificados para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentem alegações.

4.7. Os recursos serão decididos no prazo de 10 (dez) dias, contados da respectiva data
de proposição pela Superintendência de Administração e Finanças.

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. A inscrição do servidor interessado no Processo Interno de Remoção não gera direito
à remoção, ou seja, gera apenas expectativa de ser removido.

5.2. O candidato, ao se inscrever autoriza a Comissão Interna de Concurso de Remoção
a obter junto à Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Tocantins as informações necessárias para
verificação do disposto nos itens 2.5.2. e 2.5.3. deste Edital.

5.3. Após o julgamento das impugnações, pedido de reconsideração ou recurso, se
houver, o Defensor Público-Geral expedirá ato de Remoção para homologar a remoção do primeiro
classificado no concurso de remoção.

5.4. O Servidor removido terá o prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 18 da Lei n.º
1.818/2007, a contar da publicação do ato de remoção, para iniciar o efetivo desempenho de suas
atribuições na localidade para a qual foi removido.

5.5. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legal, o prazo de que
trata o item anterior será contado a partir do término do impedimento.

5.6. Será facultado ao servidor declinar do prazo estabelecido no item 5.4 deste capítulo.
5.7. A remoção não interromperá o interstício do servidor para efeito de promoção ou de

progressão funcional.
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5.8. As despesas decorrentes da mudança de localidade ocorrerão a expensas do
servidor.

5.9. Compete à Comissão designada pela Portaria n° 983, publicada em 27 de agosto de
2019, DOE n° 5.428, adotar todas as medidas necessárias objetivando o fiel cumprimento desde Edital.

5.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência de Administração e
Finanças deste Órgão.

 

PUBLIQUE-SE.

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS .

 

 

FRANCISCO CARLOS GOIS NONATO
Superintendente de Administração e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por Francisco Carlos Gois Nonato, Superintendente
de Administração e Finanças, em 02/08/2022, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0673543 e o
código CRC 47F2F488.

 
ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
 

Nome:_________________________________________________________
Matrícula:___________________ Lotação:_____________________________
Requeiro a inscrição no Concurso Interno de Remoção, conforme previsto no Edital n.º
025/2022, para ocupação do cargo de Assistente de Defensoria Pública.
Declaro conhecer as regras do Edital n.º 025/2022, bem como autorizo a Comissão Interna de
Concurso de Remoção a obter, junto à Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Tocantins,
as informações necessárias ao fiel cumprimento do disposto no item 2.5.2. e 2.5.3. deste
edital.
Nestes termos,
Pede deferimento.

 
___________,

______/______/______.
 
 
 

___________________________________________________________
Assistente de Defensoria Pública

 
 

ANEXO II
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FORMULÁRIO DE DESISTÊNCIA/DESCONSIDERAÇÃO DE INSCRIÇÃO

 
Ao Presidente da Comissão de Processo Interno de Remoção:
 

Nome Completo do Servidor
 

Matrícula
 

Cargo
 

Unidade de Origem
 

Unidade de Destino Pretendida
 

E-mail
 

Telefone
 

 
Vem solicitar o CANCELAMENTO e/ou DESCONSIDERAÇÃO de sua inscrição ao Processo Interno
de Remoção, nos termos do Edital n.º 025/2022, conforme justificado abaixo.

 
JUSTIFICATIVA

.______________________________________________________________

.______________________________________________________________

.______________________________________________________________

.______________________________________________________________

.______________________________________________________________
______________________________________________________________
.______________________________________________________________

 
 

Nestes Termos
Pede Deferimento.

____________,
_______/_______/_______

 
________________________________________________

Assinatura do Servidor
Assinatura de Publicação: xosec-kegit-pymot-kobut-picoh-lasaf-vygig-fuzet-figum-fugyf-batat-zilaz-fefyk-likeb-gynyp-rapog-gexox

ASSESSORIA DO GABINETE DO DPG

EXTRATO - ASSESGAB

EXTRATO DE DECISÃO

 
 
 
PROCESSO SEI nº 21.0.000000502-6
ASSUNTO: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
INTERESSADO: GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA – EPP
 
TEOR DA DECISÃO: [...] com fulcro nos artigos 64 e 65 da Lei nº 9.784/99, CONHEÇO do presente pedido de
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Reconsideração interposto pela empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº
20.217.208/0001-74 e no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para acatar o pedido de revisão da
pena, com arrimo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, REFORMANDO PARCIALMENTE a
decisão combatida, a fim de reduzir a pena de multa aplicada para 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) sobre o valor do contrato, sendo o total de R$ 8.104,25 (oito mil cento e quatro reais e vinte e cinco
centavos), a ser pago no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de ser descontada em pagamentos
posteriores porventura existentes ou cobrada judicialmente.
Publique-se, por extrato, no Diário Oficial.
 
DATA DE ASSINATURA: 01/08/2022
SIGNATÁRIO: ESTELLAMARIS POSTAL
 

Documento assinado eletronicamente por Polliana Pereira Barros, Chefe da Assessoria de
Expediente do Defensor Público Geral, em 02/08/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0673205 e o
código CRC 07F9FD49.

Assinatura de Publicação: xoroh-reger-bulom-lucan-bucym-cefol-cylys-velap-sufid-henes-gedil-duzar-nakym-pohem-tazad-ratov-myxux

COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE RESCISÃO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 17.0.000001906-2.
INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA: Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
VOLUNTÁRIO: Adolpho Aurelio Machado de Souza.
OBJETO: Rescisão do Serviço voluntário, não remunerado, com objetivos cívicos, educacionais,
culturais e científicos.
TIPO DE RESCISÃO: Amigável.
DATA DA RESCISÃO: 26/07/2022.
SIGNATÁRIOS: Estellamaris Postal – Defensora Pública-Geral.
                              Adolpho Aurelio Machado de Souza – Voluntária.
 

Documento assinado eletronicamente por Joao Paulo Albuquerque Souza, Analista Jurídico,
em 02/08/2022, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0673563 e o
código CRC D9E5E0F1.

Assinatura de Publicação: xuzif-gedap-fohib-gacic-ryreh-pecyk-zehap-tubiz-tateg-luhaf-nodav-vakyt-tokul-bogyr-relaz-nokam-cyxex
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Assinatura de Publicação desta Edição: 
xehik-rocok-hofog-hicep-lezyz-gilyn-vuvir-kural-hyboc-birok-dakuh-muhof-kuvag-dyrok-kecut-binok-maxux
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