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Requerimento

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

Assunto: Curso de Capacitação em Gestão de Precatórios.

Senhor Presidente,
Entre os dias 22 a 24 de setembro do corrente ano será realizado Curso de
Capacitação em Gestão de Precatórios na cidade de Florianópolis-SC, oportunidade em que
serão debatidos temas de interesse na capacitação de servidores do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins.
Serão disponibilizados 3 módulos: Módulo I – Gestão da Dívida Pública,
Precatórios e RPVs (8 horas) – 22 de Setembro; Módulo II – Cálculos de Retenções
Previdenciárias e RPVs (8 horas) – 23 de Setembro; Módulo III – Plano Anual de Pagamento
de Precatórios – PAPP.
A Resolução CNJ nº 303/2019 recomenda em seu artigo 83 a cursos de
atualização e treinamento de servidores na área do conhecimento relativa aos precatórios, senão
vejamos:
“Art. 83. Ficam recomendadas aos tribunais, atendidas as peculiaridades locais,
objetivando o aperfeiçoamento da gestão das requisições de pagamento:
I – a especialização de unidades para a expedição de requisições de pagamento contra a
Fazenda Pública;
II – a promoção de cursos de atualização e treinamento de servidores na área do
conhecimento relativa aos precatórios e requisições de pagamento das obrigações de
pequeno valor;
III – a manutenção de cooperação institucional entre tribunais e entes e entidades
devedoras.”

Com efeito, a participação de servidores da justiça estadual do Tocantins no
referido evento poderia a um só tempo contemplar a recomendação do CNJ e, ainda, promover
aprimoramento dos serviços prestados.
Atento a isso, sugerimos a participação de um assessor da Presidência e um
servidor da Coordenadoria de Precatórios com atuação na análise de cálculos judiciais. Desde
já, colocamos à disposição os seguintes servidores: Fabrício Caetano Vaz (mat. 352555) e Eva
Almeida dos Santos (mat. 368536).
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Certo de Vossa compreensão, encaminhamos o material do curso em anexo, e
rogamos pelo deferimento das respectivas inscrições.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por Fabricio Caetano Vaz, Assessor Jurídico da
Presidência, em 20/08/2021, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/
informando o código verificador 3867288 e o código CRC AD716E50.
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PROCESSO
21.0.000020537-8
INTERESSADO ASPRE
ASSUNTO
Despacho Nº 59650 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Senhor Presidente,
Tratam os autos da participação dos servidores Fabrício Caetano Vaz e Eva Almeida dos Santos
no Curso de Capacitação em Gestão de Precatórios, que acontecerá no período de 22 a 24 de Setembro
de 2021, na cidade de Florianópolis-SC.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria Jurídico-Administrativa da
Diretoria Geral (evento 3911863), e, comprovada a disponibilidade orçamentária (evento nº 3890013), no
exercício das atribuições a mim conferidas pelo inciso IX do artigo 1º do Decreto Judiciário 99/2013,
publicado no Diário de Justiça 3045, de 07/02/2013, DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, nos termos do inciso II do art. 25 c/c inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a
contratação da empresa ASEA CORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA , CNPJ nº.
16.962.818/0001-25, com vistas à participação em tela, pelo valor total de R$ 5.980,00 (cinco mil
novecentos e oitenta reais), considerando o disposto no evento 3900124.
Outrossim, no tocante ao pedido acostado ao evento nº 3902559, AUTORIZO que a Central de
Compras adote as providências pertinentes.
Encaminho os autos a Vossa Excelência, com sugestão de ratificação e publicação do ato de
inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 26, caput, da Lei 8.666/93.
Na oportunidade, solicito seja autorizada a emissão da Nota de Empenho respectiva.
Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em
17/09/2021, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/
informando o código verificador 3911923 e o código CRC 3F815621.
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PROCESSO
21.0.000020537-8
INTERESSADO ASPRE
ASSUNTO
Decisão Nº 3837 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Tratam os autos da participação dos servidores Fabrício Caetano Vaz e Eva Almeida dos Santos
no Curso de Capacitação em Gestão de Precatórios, que acontecerá no período de 22 a 24 de Setembro
de 2021, na cidade de Florianópolis-SC.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Parecer da Assessoria Jurídico-Administrativa da
Diretoria Geral (evento 3911863), e, comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3890013), no
exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO , declarada pelo
Senhor Diretor-Geral, por meio do Despacho (evento 3911923), nos termos do inciso II do art. 25 c/c inciso
VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa ASEA CORPORAÇÕES E
DESENVOLVIMENTO LTDA , CNPJ nº. 16.962.818/0001-25, com vistas à participação em tela, pelo
valor total de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais), oportunidade em que AUTORIZO o
empenho respectivo.
Publique-se.
Após, encaminhem-se os autos à:
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho;
2. CCOMPRAS para envio da nota de empenho à empresa em comento e demais providências
pertinentes; e

Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães,
Presidente, em 20/09/2021, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/
informando o código verificador 3911931 e o código CRC 74D77449.
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SEI/TJ-TO - 3916408 - Nota de Empenho - Ne

Documento assinado eletronicamente por Gizelson Monteiro de Moura, Diretor Financeiro, em 20/09/2021,
às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003550987&infr…
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SEI/TJ-TO - 3916408 - Nota de Empenho - Ne

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 20/09/2021, às 16:55,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código
verificador 3916408 e o código CRC F3BFBC7F.
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