TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DO TOCANTINS

TERMO DE COOPERAÇÃO, CONVÊNIOS E CONGÊNERES FORMALIZADOS – ABRIL / 2021

PROCESSO

NÚMERO / TIPO DE
DOCUMENTO

19.0.000031926-3

Acordo de Cooperação
Técnica nº 2/2021

16.0.000003015-9

Acordo de Cooperação
Técnica nº 4/2021

18.0.000025476-9

Acordo de Cooperação
Técnica nº 5/2021

OBJETO
Possibilitar o acesso ao banco de dados cadastrais de
clientes, pessoas físicas e/ou jurídicas do Estado de
Tocantins,
da
CONCESSIONÁRIA
(“DADOS
CADASTRAIS”), por meio de Web Service, pelo TJTO,
para os fins exclusivos de segurança pública.
Regulamentar a cooperação técnica entre o TJ/TO e a
DPE/TO, visando o desenvolvimento de atividades da
Junta Médica Oficial, na realização de perícias,
avaliações, inspeções médicas necessárias à concessão
de direitos, benefícios, licenças e outros institutos
previstos em instrumentos legais e infralegais, aos
membros e servidores dos acordantes, sem ônus para
ambas as partes.
Estabelecimento de uma parceria entre os signatários,
visando à elaboração e o desenvolvimento de um projeto
técnico-operacional de apadrinhamento, cujo objetivo é
proporcionar às crianças e adolescentes com vínculos
familiares rompidos ou fragilizados, que se encontram
em acolhimento institucional, referências afetivas, tanto
familiares como comunitárias, por meio do PROJETO DE
APADRINHAMENTO
idealizado
pela
COORDENADORIA DA CIDADANIA da CGJUS/TO
doravante denominado “PADRINHO NOTA 10”.

PARTES

CNPJ / CPF

COM ÔNUS / OU
REPASSE
FINANCEIRO

ASSINATURA
E VIGÊNCIA

Energisa Tocantins Distribuidora de
Energia S.A

25.086.034/0001-71

****

09/04/2021
a
09/04/2023

Defensoria Pública do Estado
do Tocantins

07.248.660/0001-35

****

23/04/2021
a
22/04/2023

01.803.618/0001-52

****

23/04/2021
a
22/04/2025

Município de Gurupi por intermédio da
Secretaria Municipal do Trabalho,
Assistência Social e Proteção à Mulher

Instituição de Acolhimento Criança
Cidadã - Gurupi
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15.0.000002932-4

Convênio nº 5/2021

Cessão de servidores efetivos municipais, pelo
CONCEDENTE ao CONVENENTE, sob a supervisão do
Juiz(a) Diretor(a) do Foro, para desempenhar funções no
âmbito da Comarca de Wanderlândia.

21.0.000003749-1

Termo de Cooperação
Técnica nº 2/2021

Compromisso entre os partícipes no desenvolvimento do
Projeto: “DE MARIA PARA MARIAS: RESTAURANDO A
AUTOESTIMA DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”.

Defensoria Pública do Estado do
Tocantins

07.248.660/0001-35

****

28/04/2021
a
27/04/2025

Termo de Cooperação
Técnica nº 13/2021

Estabelecer condições de cooperação e apoio técnico,
jurídico e administrativo entre os cooperados,
consubstanciado na disposição de pessoal, visando à
formulação e a implementação de medidas conjuntas
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de
rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no
processo de regularização fundiária urbana e rural do
Município de Palmeiras do Tocantins/TO, de modo a
proporcionar maior eficiência a esta atividade.

Município de Palmeiras do Tocantins

25.064.056/0001-30

****

14/04/2021
a
13/04/2023

Termo de Cooperação
Técnica nº 14/2021

Estabelecer condições de cooperação e apoio técnico,
jurídico e administrativo entre os cooperados,
consubstanciado na disposição de pessoal, visando à
formulação e a implementação de medidas conjuntas
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de
rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no
processo de regularização fundiária urbana e rural do
Município de Almas/TO, de modo a proporcionar maior
eficiência a esta atividade.

Município de Almas

01.138.551/0001-89

****

14/04/2021
a
13/04/2023

21.0.000007780-9

21.0.000008118-0

Município de Piraquê

25.063.942/0001-40

****

29/04/2021
a
28/04/2025
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21.0.000008831-2

21.0.000009501-7

Termo de Cooperação
Técnica nº 15/2021

Estabelecer condições de cooperação e apoio técnico,
jurídico e administrativo entre os cooperados,
consubstanciado na disposição de pessoal, visando à
formulação e a implementação de medidas conjuntas
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de
rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no
processo de regularização fundiária urbana e rural do
Município de Arraias/TO, de modo a proporcionar maior
eficiência a esta atividade.

Município de Arraias

01.125.780/0001-69

*****

23/04/2021
a
22/04/2023

Termo de Cooperação
Técnica nº 16/2021

Estabelecer condições de cooperação e apoio técnico,
jurídico e administrativo entre os cooperados,
consubstanciado na disposição de pessoal, visando à
formulação e a implementação de medidas conjuntas
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de
rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no
processo de regularização fundiária urbana e rural do
Município de Campos Lindos /TO, de modo a
proporcionar maior eficiência a esta atividade.

Município de Campos Lindos

25.063.959/0001-05

*****

30/04/2021
a
29/04/2023

