PAUTA JUDICIAL
PAUTA DE SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL Nº 1/2022
1ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL VIRTUAL
Serão julgados pela Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, em Palmas, em conformidade com o Regimento Interno e nos termos da Resolução
n.º 7/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
compreende as Turmas Recursais reunidas, sob a presidência de desembargador indicado pelo
Tribunal de Justiça com competência para: a) julgar incidente fundado em divergência entre as
turmas recursais do TJ/TO de interpretação de lei sob questão direito material; b) responder a
consulta sobre direito processual pleiteadas por um terço dos juízes dos juizados especiais do
Estado do Tocantins e ou por membro em atividade na turma recursal do Tocantins., em sua 1ª
Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins, no dia 7/4/2022, às 09:00hs, e término no mesmo, os feitos abaixo
relacionados. Será admitida a sustentação oral quando requerida até 24 horas antes do início da
sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência no dia 7/4/2022 a partir
das 09:00hs e término no mesmo dia.
Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória informar o número do
telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à
sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação
oral em mídia digital, deverá enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao
membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes da abertura da sessão
de julgamento, por meio de correio eletrônico.
O representante processual, com capacidade postulatória para a realização da
sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à
rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem
as suas sustentações orais.
Aberta a sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja
anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de videoconferência.
Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois)
minutos para acessar o ambiente virtual de videoconferência.
Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo
será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral.
Somente será permitida a permanência no ambiente virtual do advogado que for realizar
a sustentação oral do processo apregoado. Nesse sentido, será retirado do ambiente virtual, pelo
Secretário da Câmara, qualquer usuário que não esteja vinculado ao julgamento do processo
apregoado.
Os processos retirados de julgamento com vista, retornaram para julgamento na próxima
sessão de julgamento.

O acompanhamento da sessão virtual se dará através do sítio eletrônico do site do
Tribunal de Justiça do Tocantins (www.tjto.jus.br), bem como no canal do Tribunal de Justiça do
Tocantins no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCwYSFLBgmduVJ9wAwK9xuBg).
1 - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL N° 000649989.2021.8.27.2700/TO
ORIGEM: SEGUNDO GABINETE DA 1ª TURMA RECURSAL.
REQUERENTE: IDAMILDE FREITAS MOREIRA.
ADVOGADOS: ROMULO CASTRO SILVA (OAB TO07804A),
ALBERTO LIMA FILGUEIRAS (OAB TO010001).
REQUERIDOS : SEGUNDO GABINETE DA 1ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO TOCANTINS,
BANCO BRADESCO S.A.,
1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do TO - TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO TOCANTINS - Palmas.
AUTORIDADE: JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR
ADVOGADO: MICHELLE CORRÊA RIBEIRO MELO (OAB TO003774).
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
Promotora de Justiça: MARIA CRISTINA DA COSTA VILELA.
RELATOR: CIRO ROSA DE OLIVEIRA
2 - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL N° 000760841.2021.8.27.2700/TO
ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
REQUERENTE: IDENILDE BEZERRA LIMA.
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO DE SOUSA (OAB MA019716).
REQUERIDO: ESTADO DO TOCANTINS.
PROCURADOR: HENRIQUE JOSÉ AUERSWALD JUNIOR.
RELATOR: DEUSAMAR ALVES BEZERRA
3- PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL N° 000874121.2021.8.27.2700/TO
ORIGEM: SEGUNDO GABINETE DA 1ª TURMA RECURSAL.
REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO.
ADVOGADO: ELISEU RIBEIRO DE SOUSA (OAB TO002546).
REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO: LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH (OAB TO05143B).
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADOR: ABEL ANDRADE LEAL JUNIOR.
RELATOR: JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR

