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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI COMPLEMENTAR NO 116, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

Altera o art. 15, da Lei Complementar nº 10, de 11 de 
janeiro de 1996, que institui a Lei Orgânica do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, acrescenta o art. 16-A  
e a Seção VIII do Título II, Capítulo I da mesma Lei 
Complementar e adota outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o O art. 15 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro 
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15.......................................................................................
................................................................................................... 

VIII - Ouvidoria Judiciária”(NR).

Art. 2o A Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, 
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 16-A. As funções de Ouvidor Judiciário e Ouvidor Judiciário 
Substituto serão exercidas por desembargadores eleitos pela 
maioria dos membros do Tribunal, em votação aberta, na 
penúltima sessão plenária do biênio expirante, para um mandato 
de 2 (dois) anos, admitida recondução.”

Art. 3o É acrescida a SEÇÃO VIII, do Capítulo I, e art. 24-A, da Lei 
Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, com a seguinte redação:

SEÇÃO VIII
Da Ouvidoria Judiciária

................................................................................................. 

Art. 24-A. A Ouvidoria Judiciária do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, dirigida pelo Desembargador Ouvidor Judiciário, 
tem por missão servir de canal de comunicação direta entre o 
cidadão e os órgãos que integram o Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, com vistas a orientar, transmitir informações e 
colaborar no aprimoramento das atividades desenvolvidas, no 
intuito de promover o eficaz atendimento das demandas acerca 
dos serviços prestados pelos órgãos do Poder Judiciário, e tem 
a sua composição e atribuições conferidas por Resolução do 
Tribunal de Justiça.

§1º Em caso de vacância, férias, licenças, suspeições ou 
impedimentos, o Ouvidor Judiciário será substituído pelo Ouvidor 
Judiciário Substituto, e este pelos demais membros, na ordem 
decrescente de antiguidade.

§2º O Ouvidor Judiciário Substituto não perceberá qualquer 
gratificação pelo exercício da função e a exercerá sem prejuízo 
de suas funções judicantes ordinárias.”

Art. 4o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 14 dias do mês de março 
de 2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado. 

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI COMPLEMENTAR NO 117, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

Revoga o inciso VI, do art. 23, da Lei Complementar 
nº 51, de 02 de janeiro de 2008, que institui a Lei 
Orgânica do Ministério Público.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o Revoga-se o inciso VI, do art. 23, da Lei Complementar 
no 51, de 02 de janeiro de 2008.

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

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 14 dias do mês de março 
de 2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado. 

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI COMPLEMENTAR NO 118, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

Altera a Lei Complementar no 51, de 02 de janeiro de 
2008, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Tocantins e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o O §2o do art. 9o da Lei Complementar no 51, de 02 de 
janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 9o ......................................................................................
................................................................................................... 
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§2o O Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os 
membros do Ministério Público, observados os requisitos do 
§1o, do art. 10, desta Lei Complementar, o Subprocurador-
Geral, a quem caberá substituí-lo, para todos os efeitos, nos 
seus impedimentos, férias, licenças, afastamentos e ausências”.

Art. 2o O §1o e os incisos I e IV, do §3o, do art. 10, da Lei 
Complementar no 51, de 02 de janeiro de 2008, passam a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 10 ..................................................................................... 

§1o Os integrantes da lista tríplice serão os membros do 
Ministério Público em exercício na instituição há pelo menos 10 
(dez) anos, com idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos, mais 
votados em eleição realizada para essa finalidade, mediante voto 
secreto e plurinominal dos membros do quadro ativo da carreira.
.................................................................................................. 

§3º ........................................................................................... 

I - são inelegíveis membros do Ministério Público: 
...................................................................................................
................................................................................................... 

IV - encerrada a votação, proceder-se-á a apuração e 
proclamação dos nomes dos três candidatos mais votados, 
sendo que no primeiro dia útil subsequente à eleição, o Chefe 
da Instituição encaminhará a lista tríplice ao Governador do 
Estado, que procederá a nomeação do Procurador-Geral de 
Justiça nos 15 (quinze) dias que se seguirem ao respectivo 
encaminhamento, sendo investido automaticamente no cargo, 
o membro mais votado, caso a opção de nomeação não seja 
exercida no prazo quinzenal.”

Art. 3o Ficam acrescidos os §§3o, 4o e 5o ao art. 102, da Lei 
Complementar no 51, de 02 de janeiro de 2008, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 102 ....................................................................................
................................................................................................... 

§3o Durante o exercício do mandato de Procurador-Geral 
de Justiça o membro não poderá ser indicado em lista de 
merecimento.

§4o O membro que tenha exercido o cargo de Procurador-
Geral de Justiça somente poderá ser indicado em lista de 
merecimento depois de passados 2 (dois) anos do término do 
mandato e, nesse mesmo interstício, não poderá ser removido 
ou promovido por antiguidade para cargo criado ou instalado 
durante a sua gestão.

§5º Aplicam-se as vedações dos §§3o e 4o deste artigo, ao 
membro que exercer o cargo de Subprocurador-Geral de 
Justiça”.

Art. 4o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 14 dias do mês de março 
de 2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado. 

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI COMPLEMENTAR NO 119, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

Altera a Lei Complementar no 51, de 02 de janeiro de 
2008, que “Institui a Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Tocantins e dá outras providências”. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o São acrescidos o §5o, e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
e IX, ao art. 78, da Lei Complementar Estadual nº 51, de 02 de janeiro de 
2008, que passa a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 78 ......................................................................................
................................................................................................... 

§5º O candidato será obrigatoriamente submetido a exame 
psicotécnico, como fase do concurso prevista no edital, a ser 
realizado após as provas escritas observado o seguinte:

I - o exame psicotécnico deverá ser realizado mediante uso 
de instrumentos de avaliação psicológica, capazes de aferir, 
de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do 
candidato para desempenho das atribuições inerentes ao cargo;

II - o edital especificará os requisitos psicológicos que serão 
aferidos no exame psicotécnico;

III - a comissão do concurso poderá requisitar dos técnicos todo 
o material de exame que entenda necessário para a análise 
dos resultados, bem como poderá contar com a assistência 
técnica da área de Saúde do Ministério Público e de Juntas 
Médicas Oficiais;

IV - o exame psicotécnico possui caráter eliminatório, cujo 
resultado deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou 
inapto;

V - o não comparecimento do candidato ao exame psicotécnico 
acarreta desclassificação automática do Concurso de Ingresso;

VI - aplicação do exame psicotécnico do candidato com 
deficiência deverá ser compatível com sua necessidade 
especial, devendo sofrer as devidas adaptações;

VII - o exame psicotécnico será regulamentado pelo Conselho 
Superior do Ministério Público;
VIII - as avaliações do exame psicotécnico serão fundamentadas 
e os candidatos poderão obter cópia do todo processado 
envolvendo sua própria avaliação;

IX - do resultado do exame psicotécnico caberá recurso, 
devendo os prazos e a forma de interposição serem definidos 
no edital.” (NR)

Art. 2o São acrescidos os §§1o, 2o e 3o, ao art. 84, da Lei 
Complementar no 51, de 02 de janeiro de 2008, que passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 84 ......................................................................................
................................................................................................... 

§1o Durante o período previsto no caput deste artigo, o 
Membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral 
do Ministério Público cópias de trabalhos jurídicos, relatórios 
de suas atividades que possam influir na avaliação do seu 
desempenho funcional.

§2o Durante o estágio probatório, a adaptação ao cargo será 
aferida, inclusive, por meio de avaliações psiquiátricas e 
psicológicas, realizadas por órgão oficial, pelo setor de saúde 
do Ministério Público ou por profissionais contratados pela 
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo menos antes do final do 
2º, 4º e 7º trimestres.

§3o O Promotor de Justiça Substituto, no decorrer do estágio 
probatório, deverá ser designado pelo Procurador-Geral de 
Justiça, previamente ouvida a Corregedoria-Geral ou a pedido 
desta, para sessões de julgamento do Tribunal do Júri, caso 
não as tenha realizado ou se o Órgão Correicional considerar 
que outras ainda são necessárias para o aperfeiçoamento ou 
avaliação do desempenho funcional.

Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 14 dias do mês de março 
de 2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado. 

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil
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LEI COMPLEMENTAR NO 120, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

Altera a Lei Complementar no 51, de 02 de janeiro de 
2008, que “Institui a Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Tocantins e dá outras providências”. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS:

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1o O §3o, do art. 101, da Lei Complementar no 51, de 02 de 
janeiro de 2008, passa a viger com a seguinte redação:

 “Art.101.....................................................................................
................................................................................................... 

§3o O Promotor de Justiça Substituto só poderá ser titularizado 
em Promotoria de Justiça de primeira instância após 02 (dois) 
anos de exercício de função.” (NR)

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

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 14 dias do mês de março 
de 2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado. 

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI NO 3.426, DE 12 DE MARÇO DE 2019.

Altera a Lei 2.252, de 16 de dezembro de 2009, 
que institui o Quadro de Servidores Auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins e o 
respectivo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, 
na parte que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, 

Faço saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO TOCANTINS decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O §1o do art. 12 da Lei 2.252, de 16 de dezembro de 
2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 12......................................................................................
.................................................................................................. 

§1o A avaliação periódica de desempenho realizar-se-á a cada 
doze meses e se caracterizará pela atribuição de pontos, 
na comparação de fatores previamente estabelecidos em 
regulamento emitido pelo Defensor Público-Geral.
............................................................................................” (NR)

Art. 2o É acrescentado o art. 13-A à Lei 2.252, de 16 de dezembro 
de 2009, com a seguinte redação.

“Art. 13-A É vedado aos servidores da Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins, efetivos, comissionados ou cedidos a esta, 
o exercício da advocacia.” (NR)

Art. 3o É revogada a alínea “e” do inciso I, do artigo 8º da  
Lei 2.252, de 16 de dezembro de 2009.

 Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Araguaia, em Palmas, aos 12 dias do mês de março 
de 2019; 198o da Independência, 131o da República e 31o do Estado. 

MAURO CARLESSE
Governador do Estado

Rolf Costa Vidal
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

MEDIDA PROVISÓRIA NO 5, DE 15 DE MARÇO DE 2019.

Institui a jornada de trabalho especial no âmbito da 
Secretaria de Saúde, e adota outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 27, §3o, da Constituição do Estado, adota 
a seguinte Medida Provisória com força de lei:

Art. 1o É instituida a jornada especial do regime de plantão no 
âmbito da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, nas Unidades de 
Saúde de funcionamento ininterrupto de vinte e quatro horas, sete dias 
da semana, de domingo a sábado.

§1o A jornada especial do regime de plantão poderá ser aplicada 
aos servidores efetivos, estabilizados, não estabilizados, servidores 
requisitados de outros órgãos, ocupantes de cargos comissionados e 
de natureza especial, e os contratados temporariamente nos termos da 
legislação vigente.

§2o São definidas as jornadas especiais em regime de plantão, 
nos termos dos Anexos I, II e III a esta Medida Provisória, da seguinte 
forma:

a) de seis horas com descanso interjornadas de, no mínimo, 
doze horas. 

b) de doze horas com descanso interjornadas de, no mínimo, 
vinte e quatro horas.

§3o A jornada de trabalho diária do servidor em regime de plantão 
não poderá exceder a doze horas contínuas de serviços, excetuando-se 
as situações em que for demonstrada a excepcionalidade, segundo os 
critérios que serão estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde.

§4o Os horários de início e término das jornadas do regime de 
plantão serão determinados de acordo com a peculiaridade da Unidade 
de Saúde na qual o servidor estiver lotado, sendo da seguinte forma:

a) plantão de doze horas diurnas, de 7h às 19h;

b) plantão de doze horas noturnas, de 19h às 7h;

c) plantão de seis horas matutinas, de 7h às 13h;

d) plantão de seis horas vespertinas, de 13h às 19h.

§5o A jornada básica de trabalho, que não se refere ao regime 
de plantão, obedecerá aos seguintes horários de início e término:

I - jornada de trabalho de oito horas em turnos matutino e 
vespertino, com intervalo de duas horas para refeição, das 8h as 12h 
e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, e excepcionalmente será 
escalonada nas unidades que funcionam das 7h às 19h;

II - jornada de trabalho de seis horas em turnos matutino e 
vespertino, das 7h às 13h e das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira.

§6o Cumpre ao Secretário de Estado da Saúde, sem prejuízo 
no disposto desta media provisória:

I - disciplinar o horário de funcionamento das Unidades de Saúde 
e as excepcionalidades dispostas neste artigo;

II - estabelecer os critérios do cumprimento das jornadas básica 
e especial de trabalho;

III - definir, conforme regulamento próprio, a jornada em regime 
de sobreaviso nas Unidades de Saúde de funcionamento ininterrupto de 
24 horas, sete dias da semana.

Art. 2o O art. 23 da Lei 2.670, de 19 de dezembro de 2012, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 23. .................................................................................... 

§1o ...............................................................................................
......................................................................................................
.............................................................................................”(NR)

VI - ao Assistente Social, cuja jornada é de trinta horas semanais;


