TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DO TOCANTINS

TERMO DE COOPERAÇÃO, CONVÊNIOS E CONGÊNERES FORMALIZADOS – DEZEMBRO / 2020
PROCESSO

NÚMERO / TIPO DE
DOCUMENTO

13.0.000201115-2

Convênio nº 16/2020

15.0.000003009-8

Convênio nº 17/2020

20.0.000004115-8

Convênio nº 18/2020

OBJETO
O presente convênio tem por finalidade possibilitar ao TJTO o
gerenciamento das respectivas contas correntes e aplicações
financeiras que mantiver na CAIXA.
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 Araguatins.
União de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do
Projeto de Pesquisa intitulado “Rede Metropolitana de Ensino
e Pesquisa de Palmas para o Tribunal de Justiça do
Tocantins”, que visa operar e manter uma infraestrutura de
rede avançada em área metropolitana, para o provimento de
conectividade óptica, que permita o uso de tecnologias da
informação e comunicação em prol da educação, a pesquisa,
a saúde, a defesa, o apoio às políticas públicas e o pleno
exercício da cidadania.

PARTES

CNPJ / CPF

COM ÔNUS / OU
REPASSE
FINANCEIRO

ASSINATURA
E VIGÊNCIA

Caixa Econômica Federal

00.360.305/0001-04

*****

02/12/2020
a
01/12/2025

Município de Araguatins

01.237.403/0001-11

*****

02/12/2020
a
01/12/2025

Universidade Federal do
Tocantins

05.149.726/0001-04
R$ 1.043.314,80

17/12/2020
a
16/12/2025

Fundação de Apoio
Científico e Tecnológico
do Tocantins – FAPTO

06.343.763/0001-11

15.0.000013035-1

Convênio nº 19/2020

Regulamentar a cessão de servidores públicos do Município
de Dianópolis ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
para exercer atividades no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Tocantins.

Município de Dianópolis

01.138.957/0001-61

*****

29/12/2020
a
28/12/2025

20.0.000013979-4

Estabelecer a mútua cooperação entre o Ti/TO e o
DETRAN/TO, visando possibilitar o acesso ao sistema
Termo de Cooperação
Detrannet pelos magistrados do Estado do Tocantins para
Técnica nº 15/2020
CONSULTAS de dados correlatos as partes e veículos,
objetos de demandas judiciais, no intuito de reduzir e agilizar o

Departamento Estadual
de Trânsito do Tocantins
DETRAN/TO

26.752.857/0001-51

*****

09/12/2020
a
08/12/2023
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20.0.000027766-6

20.0.000002956-5

20.0.000025323-6

procedimento de informações pelo Detran/TO quando
solicitadas.
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
17/2020
aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e
procedimentos relacionados ao auxílio no processo de
regularização fundiária urbana do Município de Porto
Nacional/TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta
atividade.
O presente Acordo tem por objeto estabelecer a mútua
cooperação entre o Estado do Tocantins, por meio da
Secretaria da Cidadania e Justiça - SECIJU, Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins e a Defensoria Pública do
Estado do Tocantins, visando a prestação do serviço do Grupo
Acordo de Cooperação Gestor Socioeducativo para atuar no procedimento prévio à
Técnica nº 4/2020
avaliação da comissão de avaliação disciplinar – CAD,
utilizando a conciliação e mediação de conflitos que ocorrem
com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa
nas Unidades da Superintendência de Administração do
Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Tocantins.
O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por finalidade
o desenvolvimento de ações entre os partícipes, visando à
cooperação para a efetiva formalização do uso de meio
Acordo de Cooperação eletrônico e físico para comunicação, transmissão e
Técnica nº 5/2020
cumprimento de alvarás de soltura e benefícios de execução
penal concedidos pelo Poder Judiciário do Estado do
Tocantins, conforme Resolução nº 108-CNJ, de 06 de abril de
2010 e Resolução 530/2019-CJF, de 25 de março de 2019.

Município de Porto
Nacional

00.299.198/0001-56

Secretaria de Estado
da Cidadania e Justiça
SECIJU

05.553.216/0001-06

Defensoria Pública do
Estado do Tocantins

07.248.660/0001-35

Secretaria de Estado
da Cidadania e Justiça
SECIJU

05.553.216/0001-06

***

14/12/2020
a
13/12/2022

***

16/12/2020
a
15/12/2021

***

16/12/2020
a
15/12/2025
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20.0.000026775-0

O presente Instrumento tem por objeto promover e/ou facilitar
o acesso dos jurisdicionados do Município de Conceição do
Termo de Cooperação
Tocantins aos serviços ofertados pelo Poder Judiciário do
nº 4/2020
Estado do Tocantins, por meio do CEJUSC da Comarca de
Arraias, que atuará de forma itinerante.

Município de Conceição
do Tocantins

01.067.149/0001-50

***

25/12/2020
a
25/12/2025

