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RESOLUÇÃO/ FUNDAÇÃO-UNITINS/
N. 004/2010 – CONSELHO CURADOR 

Regulamenta o afastamento dos
docentes da UNITINS para participar
de programas de capacitação e de
qualificação e dá outras providências. 

O Conselho Curador da Fundação
Universidade do Tocantins, no uso de suas
atribuições, especialmente as contidas no Art.
11 e parágrafos de seu Estatuto Constitutivo, e
tendo em vista proposta apresentada pelo
Reitor da Universidade e Presidente da 
Fundação UNITINS, face às decisões tomadas
na 5ª reunião realizada no dia 15/7/2010. 

RESOLVE: 

Art. 1º O afastamento dos docentes da 
Fundação Universidade do Tocantins para
participar de programas de capacitação e de
qualificação, dentro ou fora do estado do
Tocantins, reger-se-á pelas normas fixadas
nesta Resolução, observadas a tramitação e
as instâncias decisórias por ela definidas. 

Art. 2º Cada curso apresentará um
Plano de Capacitação no nível de pós-
graduação, sendo indicada, no seu 
planejamento, a previsão da qualificação, assim
como as áreas e os objetivos estratégicos para
a unidade, resguardando-se os objetivos do
seu Projeto Político-Pedagógico, quando se
tratar de cursos de graduação. 

Parágrafo único. Deverá ser também
indicado, no plano, o horizonte previsto para a
implantação de futuros programas de mestrado
e doutorado no curso. Tal plano deverá ser
aprovado no Colegiado e no CONSEPE, para o
período de quatro anos, podendo ser reavaliado
bienalmente. 

Art. 3º O afastamento do docente não 
poderá importar em prejuízo ao serviço da
Instituição, devendo constar do pedido o
compromisso registrado em ata pelo colegiado
de curso do exercício das atividades pertinentes
ao docente, durante sua ausência, se for o 
caso. 

Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica aos titulares de cargos em
comissão. 

Art. 4º O afastamento poderá ser
autorizado sempre que visar à participação em
cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu,
relacionados com a área de atuação do
requerente, em instituições nacionais ou
estrangeiras devidamente credenciadas pelos
órgãos competentes, conforme legislação
brasileira. 

Art. 5º O pedido de afastamento para
capacitação deverá ser previsto no Plano de
Capacitação do respectivo curso e ser solicitado
pelo interessado com antecedência mínima de
90 (noventa) dias para curso no exterior e 60
(sessenta) dias para curso no Brasil. 

Art. 6º O afastamento para participação
em cursos de pós-graduação lato ou stricto 
sensu poderá ser autorizado observando-se as
seguintes modalidades: 

I - afastamento parcial com ônus –
liberação em caráter temporário de, no mínimo,
10 e, no máximo, 20 horas-aula semanais da
carga horária de trabalho com manutenção da
remuneração do requerente; 

II - afastamento total com ônus – 
liberação por tempo determinado com
possibilidade de prorrogação e com a
manutenção da remuneração do requerente. 

§ 1º Durante o período de liberação
parcial, o professor ficará obrigado a realizar
as atividades docentes correspondentes à
carga horária não liberada, de acordo com a
deliberação da UNITINS. 

§ 2º A definição da carga-horária parcial
a ser liberada deverá observar as normativas 
dos programas de qualificação de destino. 

Art. 7º Estarão habilitados a candidatar-
se aos programas de pós-graduação os
docentes que tenham cumprido estágio
probatório, obedecendo à seguinte ordem de
prioridade:

 I - docentes efetivos, em regime de
Dedicação Exclusiva;

 II - docentes efetivos, em regime de
quarenta horas semanais, sem outro vínculo
empregatício;

 III - docentes efetivos, em regime de
quarenta horas semanais, com outro vínculo
empregatício; 

IV - para cada categoria, obedecer-se-
á seguinte ordem de prioridade, desde que
devidamente comprovada: 

a) produção científica; 

b) atividades de pesquisa; 

c) atividades de extensão; 

d) atividades administrativas. 

Art. 8º Os prazos para o afastamento
total serão vinculados ao curso pretendido pelo
candidato, sendo: 

§ 1º para realização do curso de
Doutorado, o prazo será de, no máximo, 4
(quatro) anos, devendo a autorização ser por
período de um ano, mediante apresentação e
aprovação pela UNITINS do relatório anual do
candidato, até o limite máximo. 

§ 2º para realização do curso de
mestrado, o prazo será de, no máximo 2 (dois)
anos, devendo cada autorização ser concedida
por período de um ano, mediante apresentação
e aprovação pela UNITINS dos relatórios
semestrais do candidato, até o limite máximo. 

§ 3º para realização do curso de
especialização ou aperfeiçoamento, o prazo
máximo será de 1 (um) ano. 

Art. 9º O afastamento docente para
capacitação de pós-doutorado não deverá
impactar na ordem e no quantitativo de
afastamento estabelecido no Plano de 
Capacitação dos cursos, ficando a sua
deliberação sob a responsabilidade e critérios
do colegiado de curso. 

§ 1º Só poderá solicitar afastamento
para pós-doutorado o docente que já possua
cinco anos de doutoramento e três anos de 
exercício efetivo na UNITINS, não excedendo o
prazo de um ano. 

§ 2º A saída para pós-doutorado
concomitante com a utilização máxima da cota
de afastamento do colegiado, prevista nesta
resolução, dar-se-á no quantitativo de um a
cada ano. 

§ 3º A possibilidade do afastamento
para pós-doutoramento só se efetivará se não
houver prejuízo das atividades de ensino. 

§ 4º Na hipótese do colegiado ser
formado exclusivamente por doutores, a cota
de afastamento respeitará o que determina o
artigo 17 desta Resolução. 

§ 5º O colegiado deverá assegurar em
ata o compromisso de assumir as disciplinas
do professor afastado. 

Art. 10. No processo de afastamento
do docente, deverá constar, em cada instância,
a seguinte documentação. 

I - Colegiados 

a) Plano de Trabalho, contendo o
anteprojeto de pesquisa para o período da
atividade de pós-graduação e o comprovante
de inscrição no processo seletivo do programa
ao qual o docente está se candidatando; 

b) Curriculum vitae na base da 
Plataforma Lattes (atualizado e versão completa
contendo indicadores de produção); 

c) Declaração funcional. 

II - Câmara de Pós-graduação 

a) Formulário para solicitação de
afastamento para pós-graduação; 

b) Plano de Trabalho, contendo o
anteprojeto de pesquisa em conformidade com
o prazo de afastamento solicitado; 

c) Comprovante de aprovação no
processo de seleção; 

d) Plano de Capacitação Docente do
Colegiado no nível de pós-graduação; 

e) Ata da reunião do Colegiado,
contendo a aprovação do afastamento, assim
como o tempo concedido para realização do 
curso. 

III - Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CONSEPE 

a) Plano de Trabalho, contendo o
anteprojeto de pesquisa para o período da
atividade de pós-graduação; 

b) Comprovante de aprovação no
processo de seleção; 

c) Plano de Capacitação do Colegiado
no nível de pós-graduação; 

d) Ata da reunião do Colegiado e
parecer da Câmara de Pós-Graduação,
constando a aprovação do afastamento nessas
respectivas instâncias. 

Art. 11. O processo de solicitação,
constituído pelo preenchimento do formulário
(anexo), após deliberação do colegiado de
curso, será encaminhado à Câmara de Pós-
Graduação para parecer e outros intervenientes
do processo, caso observados. 

§ 1º A falta de qualquer documento ou
o preenchimento parcial do Formulário (anexo)
consistirá motivo para suspender a tramitação
da solicitação. 

§ 2º Enquanto a lacuna não for sanada,
o pedido não tramitará podendo acarretar,
inclusive, a sua recusa antecipada. 

Art. 12. O parecer da Câmara de Pós-
Graduação, baseado na manifestação de seus
membros, será fundamentado na avaliação do
mérito, nos critérios de concessão discutidos
e aprovados por esta Resolução. 

§ 1º As prioridades para concessão
estarão subordinadas à política de capacitação
docente da UNITINS. 

§ 2º Após análise da Câmara de Pós-
Graduação, sua presidência encaminhará ao
CONSEPE que fará a avaliação final. 

§ 3º Caso esse conselho aprove a
solicitação, o processo será encaminhado ao
Gabinete da Reitoria para a publicação da
Portaria autorizando o afastamento. 

§ 4º O solicitante só poderá deixar suas
atividades da UNITINS após a publicação da
Portaria a que se refere este artigo. 

Art. 13. Os afastamentos para
capacitação no exterior seguirão os mesmos
procedimentos e critérios adotados para
afastamento no país, além daqueles
estabelecidos na legislação específica em vigor. 
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Art. 14. Os afastamentos para cursar pós-graduação stricto sensu 
na UNITINS deverão seguir os mesmos procedimentos apresentados
nesta Resolução. 

Art. 15. O docente que obtiver o afastamento para pós-graduação
não poderá alterar o programa, exceto com prévia autorização da UNITINS,
obedecidos todos os trâmites, prazos e critérios previstos no pedido inicial. 

Art. 16. Os afastamentos para realização de cursos de pós-
graduação, em qualquer nível de qualificação, especialização ou
aperfeiçoamento serão sempre precedidos do gozo de eventuais férias
vencidas. 

Parágrafo único. As férias vencidas serão gozadas
simultaneamente às férias letivas do professor, cujos períodos serão
comunicados para efeito de registro. 

Art. 17. O número total de docentes afastados para atividades de
pós-graduação estará limitado aos seguintes quantitativos: 

I - até 10 (dez) docentes efetivos: 1 (um) docente afastado; 

II - entre 11 (onze) e 20 (vinte) docentes efetivos: 2 (dois) docentes
afastados; 

III - de 21 (vinte e um) a 30 (trinta): 3 (três) docentes afastados; 

IV - sucessivamente, para cada 10 efetivos: 1 (um) afastado a mais. 

Art. 18. O afastamento que trata esta resolução não se aplica ao
docente que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar. 

Art. 19. O contemplado com o apoio ao programa de Capacitação
Docente estará obrigado a: 

I - desenvolver as atividades do curso de modo contínuo e 
sistemático, cumprindo o seu cronograma; 

II - encaminhar, semestralmente, à PPG relatórios de frequência,
relatórios de atividades e relatórios de avaliação de desempenho,
devidamente assinados pelo orientador do pós-graduando; 

III - encaminhar, semestralmente, à PPG cópias de publicações,
certificados com apresentação ou não de trabalhos pertinentes ao projeto
(anexo); 

IV - mencionar o apoio recebido da UNITINS na dissertação ou
tese, nos trabalhos apresentados em eventos, anais e outras publicações
e formas de divulgação; 

V - comunicar, devidamente justificada, qualquer interrupção
da atividade do curso, cabendo à Câmara de Pós-Graduação avaliar a
sua procedência e determinar a suspensão do apoio, que poderá ser
determinada a negação de qualquer apoio futuro, inclusive a devolução
do valor do beneficio já recebido; 

VI - encaminhar à PPG cópia da dissertação ou tese junto com
a Ata de Defesa, ao final do curso; 

VII - informar à PPG sobre publicação do trabalho relacionado à
atividade; 

VIII - conhecer as normas e os procedimentos para concessão
de apoio e as obrigações dele decorrentes. 

Art. 20. O docente afastado que for reprovado pela banca
examinadora estará obrigado a restituir os valores efetivamente
despendidos pela UNITINS. 

I - O docente cujo afastamento para a UNITINS tenha sido
motivado pelo desenvolvimento de ações de capacitação fica obrigado,
quando do seu retorno, a prestar seus serviços pelo período equivalente
ao de duração do afastamento concedido, sob pena de indenizar à
UNITINS o valor correspondente à remuneração percebida durante o
afastamento proporcionalmente ao período que deixará de prestar serviço
após o benefício. 

II - Haverá ressarcimento à UNITINS dos investimentos feitos 
em caso de abandono, de não conclusão do curso sem justa causa, de
não retorno à Instituição ou de pedido de demissão; 

§ 1º O não cumprimento dos compromissos, bem como o
desempenho insatisfatório no curso de pós-graduação, atestado pela
Coordenação do Curso a que está vinculado e pelos relatórios de
desempenho, propiciarão à UNITINS o pleno direito de exigir o imediato
retorno do pós-graduando, bem como o de aplicar as sanções previstas
na legislação pertinente. 

§ 2º Para efeito do disposto do inciso VI deste artigo, considera-
se despesa a ser ressarcida a bolsa e o salário mantidos pela UNITINS
durante o afastamento, acrescido dos respectivos encargos sociais. 

Art. 21. O docente ficará impedido de solicitar novo afastamento
durante o período de prestação de serviços a que se refere o item I do
artigo anterior. 

Art. 22. Os docentes matriculados em Mestrados e Doutorados 
para programas interinstitucionais, nas fases efetuadas no âmbito da
Fundação Universidade do Tocantins, terão direito ao afastamento parcial
observadas as normativas dos programas promotores e/ou Projeto do
Curso, além da concordância do colegiado, o qual deverá responsabilizar-
se por redistribuir as funções desses docentes. 

§ 1º Por se tratar de programas especiais, o professor matriculado
no MINTER – Mestrado Interinstitucional e DINTER – Doutorado 
Interinstitucional não tem direito de acumular afastamento para
capacitação docente, conforme esta resolução. 

§ 2º Para atender a fases ou estágios nas sedes de instituições
promotoras, os participantes terão direito ao afastamento total com o
devido ajustamento das suas atividades docentes com vistas a cumprir o
projeto aprovado nos programas supracitados. 

Art. 23. Pedidos de reconsideração serão feitos ao Conselho 
Universitário no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da ciência da decisão. 

Parágrafo único. Caso seja negado o pedido de reconsideração,
o requerente poderá encaminhar recurso ao plenário do Conselho Curador,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da ciência da decisão do CONSUNI. 

Art. 24. Os docentes matriculados em mestrados 
interinstitucionais e doutorados interinstitucionais que estiverem em gozo
de afastamento parcial ou total, a partir da data de vigência desta
Resolução, ficarão sujeitos aos termos da RESOLUÇÃO/UNITINS/
CONSEPE/ n. 001/07, de 15 de agosto de 2007, até a conclusão do curso. 

Art. 25. Os docentes matriculados em mestrados e doutorados 
que estiverem em gozo de afastamento parcial ou total, a partir da data de
vigência desta Resolução, ficarão sujeitos aos termos da RESOLUÇÃO/
UNITINS/CONSELHO CURADOR/ n. 003/97, de 18 de dezembro de 1997,
até a conclusão do curso. 

Parágrafo único. Os processos de solicitação de afastamento
total ou parcial para capacitação em cursos stricto sensu encaminhados 
até a data de aprovação desta Resolução, que obtiverem parecer favorável
da Câmara de Pós-Graduação, ficarão sujeitos aos termos da
RESOLUÇÃO/UNITINS/CONSELHO CURADOR/ n. 003/97, de 18 de
dezembro de 1997, até a conclusão do curso. 

Art. 26. Compete à Câmara de Pós-Graduação fazer cumprir as
normas e procedimentos desta Resolução. 

Art. 27. Os casos omissos serão deliberados pelas instâncias 
competentes. 

Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário. 

CONSELHO CURADOR da Fundação Universidade do Tocantins, 
em Palmas/TO, aos 21 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez. 

Alvenir Lima e Silva
Presidente

Anexo da Resolução/Fundação-Unitins/ N. 004/10, de 15 de julho de 2010. 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO 

Ilmo(a) Sr(a) Pró-Reitor(a) de Pós-Graduação da UNITINS, presidente da
Câmara de Pós-graduação, eu,________________________________,
ocupante do cargo de ________________________________________,
matrícula funcional n. _________________, do Quadro desta 
universidade, lotado(a) nesta Instituição de Ensino, venho requerer a V.
Sª., nos termos da Resolução do Conselho Curador n. xxx/10, de xx de xxx
de 2010., autorização para __________________________________
________________________________________, pelo prazo de
_____________________, a partir de _________________________,
a fim de participar do Curso de Pós-Graduação em nível de
____________________________________________, área de 
__________________________, do Programa de Pós-Graduação
____________________________________________, da Universidade 
___________________________________________________________________. 

N. Termos 
P. Deferimento 

Palmas/TO, _____ de ______________ de _______ . 

Assinatura 
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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
Republicado por incorreções 

Termo de Contrato nº: 074/2010
Processo nº: 1704/2010
Contratado: Fundação Universidade do 
Tocantins - UNITINS 
Contratada: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
Objeto: O presente contrato tem por objeto o
Serviço de Seguro de Frota de Veículo.
Valor total: 19.052,91 (Dezenove mil cinqüenta
e dois reais e noventa e um centavos).
Data da assinatura: 02/09/2010
Vigência: O contrato terá vigência de 3 (três)
meses, a partir da data de sua assinatura.
Signatários: André Luiz de Matos Gonçalves -
Reitor 
Jabis de Mendonça Alexandre – Representante
da contratada 

DEFENSORIA PÚBLICA 
Defensora Pública-Geral: ESTELLAMARIS POSTAL 

EDITAL Nº 001/2010 

A COMISSÃO ELEITORAL da 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, 
constituída pela Resolução-CSDP nº 065, de
14 de outubro de 2010, no uso de suas
atribuições, TORNA PÚBLICO o deferimento do 
pedido de registro de candidatura do Defensor
Público Marcello Tomaz de Souza ao pleito
eleitoral para escolha do Defensor Público
Geral do Estado do Tocantins para o biênio
2011/2013, cientes os interessados do prazo
de 03 (três) dias, a contar da publicação, para
interposição de eventuais impugnações. 

PUBLIQUE-SE. 

DADO e PASSADO nesta cidade de 
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, aos
oito (08) dias do mês de novembro (11) do ano
de dois mil e dez (2010). 

FABRÍCIO BARROS AKITAYA
Presidente da Comissão Eleitoral

PORTARIA No 630, 
DE 28 DE OUTUBRO DE 2010. 

A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL 
DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar
Estadual 055, de 27 de maio de 2009, 
considerando que incumbe ao Defensor
Público Geral a prática de atos de gestão
administrativa e financeira da Instituição; 
considerando a regulamentação da concessão
das indenizações consoante previsão contida
no Ato Nº 038, de 16 de julho de 2009, resolve:

 DESIGNAR 

Art. 1º O Defensor Público de 1ª Classe,
JOSÉ ALVES MACIEL, para substituir, sem
prejuízo de suas funções, na Defensoria Pública
em Araguaçu, a Defensora Pública de 2ª Classe,
Mônica Prudente Cançado, razão de férias legais
alteradas por meio da Portaria N° 525/2010, pelo
período de 03/11/2010 a 22/11/2010. 

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

Gabinete da Defensora Pública Geral, 
em Palmas, aos vinte e oito dias do mês de 
outubro de 2010. 

PORTARIA No 636, 
DE 29 DE OUTUBRO DE 2010. 

A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL 
DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das 
atribuições que lhe confere o Art. 4º, inciso X, da 
Lei Complementar 055, de 27 de maio de 2009, 
considerando a necessidade de melhor 
instrumentalizar o funcionamento da 
Defensoria Pública, resolve, 

SUSPENDER 

Art. 1° Em razão da necessidade de 
serviços, o período de 23/11/2010 a 02/12/2010, 
das férias legais da Defensora Pública de 2ª
Classe, MÔNICA PRUDENTE CANÇADO, 
alteradas por meio da Portaria nº. 525/2009, 
garantindo-lhe o direito de usufruí-las em data 
oportuna e não prejudicial ao serviço público. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Gabinete da Defensora Pública Geral, 
em Palmas, aos vinte e nove dias do mês 
outubro de 2010. 

MARIA DE LOURDES VILELA 
Subdefensora Pública Geral 

PORTARIA No 644, 
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010. 

A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL 
DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar 
Estadual 055, de 27 de maio de 2009 e 
considerando a necessidade de melhor 
instrumentalizar o funcionamento da 
Defensoria Pública, considerando 
manifestação do diretor do Núcleo Regional da 
Defensoria Pública de Porto Nacional, com 
fundamento na necessidade do serviço, resolve:

 SUSPENDER 

Art.1º O período de 03/11/2010 a 02/ 
12/2010, das férias do Defensor Público de 1ª
Classe, FABRÍCIO BARROS AKITAYA, 
concedidas por meio da Portaria Nº 444/2009, 
garantindo-lhe o direito de usufruí-los em data 
oportuna e não prejudicial ao serviço público. 

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos ao dia 03/11/2010. 

Gabinete da Defensora Pública Geral, 
em Palmas, aos cinco dias do mês de 
novembro de 2010. 

MARIA DE LOURDES VILELA 
Subdefensora Pública Geral 

PORTARIA No 645, 
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010. 

A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL 
DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar 
Estadual 055, de 27 de maio de 2009, 
considerando a necessidade de melhor 
instrumentalizar o funcionamento da 
Defensoria Pública; considerando a 

DESIGNAR 

Art. 1º. O Defensor Público de 1ª Classe,
FABRÍCIO BARROS AKITAYA, para substituir,
sem prejuízo de suas funções, na Defensoria
Pública em Porto Nacional, a Defensora Pública 
de 1ª Classe, Dinalva Alves de Moraes, razão 
de férias legais, concedidas por meio da
Portaria N° 633/2010, pelo período de 18/11/
2010 a 17/12/2010. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação. 

Gabinete da Defensora Pública Geral, 
em Palmas, aos cinco dias do mês de 
novembro de 2010. 

MARIA DE LOURDES VILELA 
Subdefensora Pública Geral 

PORTARIA No 646, 
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010. 

A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL 
DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Complementar
Estadual 055, de 27 de maio de 2009, 
considerando a necessidade de melhor 
instrumentalizar o funcionamento da 
Defensoria Pública, resolve: 

DESIGNAR 

Art. 1º A Defensora Pública de 2ª Classe,
RUDICLÉIA BARROS DA SILVA LIMA, para
responder, cumulativamente, pelas Defensorias
Públicas de Formoso do Araguaia e Gurupi a
partir de 03/11/2010. 

Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus

a efeitos a 03/11/2010. 

Gabinete da Defensora Pública Geral, 
em Palmas, aos cinco dias do mês de 
novembro de 2010. 

MARIA DE LOURDES VILELA 
Subdefensora Pública Geral 

PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA 
Procurador-Geral: CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA 

PORTARIA Nº 723/2010 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE 

DESIGNAR o Promotor de Justiça JOÃO
NEUMANN MARINHO DA NÓBREGA para
representar esta Procuradoria Geral de Justiça
perante o Cartório de Registro de Imóveis de
Arraias com a finalidade de que seja
providenciada a lavratura de Escritura Pública
de regularização do imóvel doado pela
prefeitura de Arraias a esta Procuradoria Geral
de Justiça, conforme Lei nº 814, de 12 de 
fevereiro de 2010. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, 03 
de novembro de 2010. 

regulamentação da concessão das 
MARIA DE LOURDES VILELA indenizações consoante previsão contida no Ato CLENAN RENAUT DE MELO PEREIRA 
Subdefensora Pública Geral Nº 038, de 16 de julho de 2009, resolve: Procurador-Geral de Justiça 


