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Lista de Convênios e Termos

Tipo Número Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

CONV 31/2016
O presente Convênio tem por objeto a conjunção de esforços entre o Tribunal de Justiça do Estado
do  Acre  e  a  Polícia  Militar  do  Estado  do  Acre.  com  a  finalidade  de  treinar  Magistrados  no
conhecimento e aprimoramento das técnicas e táticas aplicáveis no emprego de arma de fogo.

Polícia Militar do Estado do
Acre - PMAC 23/11/2016 23/11/2018 0004067-48.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

CONV 330/2016 Casa de Justiça de Cidadania na Cidade do povo Ministério da Justiça - MJ 30/12/2016 30/11/2018 0000155-09.2017.8.01.0000 1 Patrícia Em
execução

TCT
SN/2016 / 2º

TERMO
ADITIVO

O presente Termo tem por objeto a conjugação de esforços entre os Poderes Executivo e Judiciário
com o intuído de fortalecer a segurança institucional deste último, e, como resultado, de todo o
Estado, com o chamamento de praças da Policia Militar, conforme disposto na Lei Complementar
Estadual nO 305, de 08 de outubro de 2015, que cria o Corpo Voluntário de Militares do Estado da
Reserva Remunerada que dispõe sobre a convocação dos inscritos para serviço ativo em carater
transitório.

Polícia Militar do Estado do
Acre - PMAC 03/05/2016 31/12/2018 0004210-37.2016.8.01.0000 2 Rodrigo Em

execução

AC 001/2016

O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a padronização do procedimentos para
remessa a protesto extrajudicial das certidões de créditos consistentes em custas processuais,
taxas e multas administrativas oriundas de sentenças que tenham condenado partes adversas ao
pagamento de valores em favor do FUNEJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, independentemente
de prévio depósito de emolumentos ou quaisquer outras despesas, inclusive de intimação do
devedor, cujos valores serão pagos na forma previ ta no Parágrafo Terceiro da Cláusula Primeira.

Instituição de Estudos de
Protesto de Títulos do

Brasil - Seção Acre
22/01/2016 22/01/2019 0002587-35.2016.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

CONV 350/2016
Democratização do acesso à Cidadania e á justiça no município de Cruzeiro do Sul - O presente
projeto tem por objeto a implantação de um Núcleo da Justiça Restaurativa no Juizado da Infância
e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul, que atuará nas escolas da rede Estadual de
Educação.

Ministério da Justiça - MJ 30/12/2016 25/02/2019 0004151-49.2016.8.01.0000 2 Rodrigo Em
execução

ACT 007/2016
Cooperação  técnico-institucional,  abrangendo  o  aperfeiçoamento  através  da  realização  de
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, bem como o incremento de atividade de pesquisa e serviços aos
alunos em formação superior, regularmente matriculados e com frequência efetiva.

Centro Universitário
Internacional - UNINTER 27/05/2016 27/05/2019 0001550-70.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

ACT 008/2016
Visando a implementação do Programa de ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, em conformidade
com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros dispositivos legais que vierem a ser
adotados.

Centro Universitário
Internacional - UNINTER 27/05/2016 27/05/2019 0001538-56.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

CONV 180/2016 Implantação do programa Justiça Sobre Rodas na Comarca de Rio Branco Ministério da Justiça - MJ 30/12/2016 28/05/2019 0000845-72.2016.8.01.0000 0 Carlos Em
execução

CONV 300/2016 Implantação do programa Justiça sobre Rodas na Comarca de Cruzeiro do Sul Ministério da Justiça - MJ 30/12/2016 29/05/2019 0000148-17.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em
execução
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TCT 13/2016
O presente Termo tem por objeto a prestação de serviços ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA, mediante a
intermediação  e  promoção  de  integração  entre  este  e  as  Instituições  de  Ensino,  visando  à
implementação do Programa de Estágio Curricular Obrigatório, em conformidade com a Lei nº
11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados.

Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 10/07/2016 10/07/2019 0003137-30.2016.8.01.0000 1 Rodrigo Em

execução

TCT 015/2016

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção dos serviços do
Centro  Judiciário  de  Soluções  de  Conflitos  e  Cidadania  -  CEJUSC  da  Comarca  de  Jordão,  por
intermédio da cessão de dois servidores do quadro da Prefeitura Municipal ao Tribunal de Justiça
do Estado do Acre, no intuito de viabilizar a realização de sessões de conciliação e de mediação
pré processuais e processuais a cargo de conciliadores e mediadores, bem como o atendimento e
orientação ao cidadão, de forma humanizada, assegurando maior rapidez às pendências judiciais,
com a promoção de uma cultura de solução consensual e pacífica dos conflitos, contribuindo para
uma maior aproximação entre o Judiciário e o cidadão.

Prefeitura Municipal de
Jordão 13/07/2016 13/07/2019 0004539-49.2016.8.01.0000 1 Rossany Em

execução

TCT 14/2016

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção dos serviços do
Centro  Judiciário  de  Soluções  de  Conflitos  e  Cidadania  -  CEJUSC  da  Comarca  de  Santa  Rosa  do
Purus-AC, por intermédio da cessão de dois servidores do quadro da Prefeitura Municipal  ao
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Acre,  no  intuito  de  viabilizar  a  realização  de  sessões  de
conciliação e de mediação pré-processuais e processuais a cargo de conciliadores e mediadores,
de forma humanizada, assegurando maior rapidez às pendências judiciais, com a promoção de
uma  cultura  de  solução  consensual  e  pacífica  dos  conflitos,  contribuindo  para  uma  maior
aproximação  entre  o  Judiciário  e  o  cidadão.

Prefeitura Municipal de
Santa Rosa do Purus 13/07/2016 15/07/2019 0004527-35.2016.8.01.0000 1 Rossany Em

execução

TCT 019/2016 Pelo presente instrumento o Tribunal de justiça concedo à SESP a permissão de uso do Sistema
"MALOTE DIGITAL", visando a troca eletrônica de correspondências oficiais

Secretaria de Estado e
Segurança Pública do Acre

- SESP
29/07/2016 29/07/2019 0004704-96.2016.8.01.0000 1 Rodrigo Em

execução

TCT 025/2016
O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção dos serviços do
Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de Porto Walter, por
intermédio da cessão de dois servidores do quadro da Prefeitura Municipal ao Tribunal de Justiça
do Estado do Acre

Prefeitura Municipal de
Porto Walter 18/08/2017 18/08/2019 0004535-12.2016.8.01.0000 1 Rodrigo Em

execução

TCT 022/2016
O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção dos serviços do
Centro  Judiciário  de  Soluções  de  Conflitos  e  Cidadania  -  CEJUSC  da  Comarca  de  Marechal
Thaumaturgo, por intermédio da cessão de dois servidores do quadro da Prefeitura Municipal ao
Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Prefeitura Municipal de
Marechal Thaumaturgo 19/08/2017 19/08/2019 0003926-29.2016.8.01.0000 1 Rodrigo Em

execução

TCT 020/2016 Pelo presente Instrumento o TJAC concede ao lAPEN permissão de uso do Sistema "Malote Digital',
visando à troca eletrônica de correspondências oficiais.

Instituto de Administração
Penitenciária do estado do

Acre – IAPEN
22/09/2016 22/09/2019 0004693-67.2016.8.01.0000 1 Rodrigo Em

execução

TCT 037/2016

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a conjunção de esforços para instalação
e  funcionamento  de  um  Núcleo  dos  Centros  Judiciários  de  Solução  de  Conflitos  e  Cidadania
(CEJUSC), nas dependências do prédio sede da FAAO em Rio Branco, com vistas a promover a
solução  pacifica  de  questões  jurídicas  por  meio  de  conciliação  e  mediação  conforme  o  Plano  de
Trabalho, anexo, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, nos termos do art. 2º da
Res. Nº 09/2004 C E/CES - MEC, e com o art. 7º, inciso VI da Res. 125/2010 do CNJ, bem como das
suas  posteriores  alterações  e  atos  normativos  que  forem  editados  para  o  fiel  cumprimento  do
objeto avençado.

Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 22/12/2016 29/12/2019 0007874-76.2016.8.01.0000 1 Rodrigo Em

execução

CONV 003/2016
o  convênio  objetiva  a  cooperação  acadêmica  e  científica  entre  a  EPM  e  a  ESJUD,  incluindo  a
realização de cursos de capacitação e atualização de Magistrados, envolvendo cursos que forem
do interesse comum das duas Escolas.

Escola Paulista da
Magistratura - EPM 23/08/2016 23/02/2020 0004829-64.2016.8.01.0000 1 Rodrigo Em

execução
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TCT 11/2016

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção das ações do
Programa de Responsabilidade Social do Poder Judiciário deste Estado, com realização mensal da
Feira Orgânica e de Artesanato do Empreendedor Cidadão, evento solidário em parceria com a
Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Floresta- SAFRA,
no intuito de oportunizar aos pequenos produtores rurais e pequenos artesãos - empreendedores
de economia solidária e popular – uma alternativa de trabalho e renda.

Secretaria de Agricultura e
Floresta do Acre - SAFRA 16/06/2016 16/06/2020 0002508-56.2016.8.01.0000 1 Rodrigo Em

execução

TCT 016/2016
Implementação do programa "CIDADANIA e JUSTIÇA NA ESCOLA", destinado às crianças em idade
escolar, objetivando promover atividades extracurriculares voltadas para o desenvolvimento da
cidadania,  mediante a difusão e conscientização de direitos e deveres e valores,  bem como
atividades complementares de interesse comum.

Prefeitura Municipal de Rio
Branco - PMRB 15/07/2016 16/07/2020 0002051-24.2016.8.01.0000 1 Rodrigo Em

execução

TCT SN/2016
O presente TERMO tem por objeto a implantação, a operacionalização e a administração dos
serviços prestados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE na Central  de Serviços
Públicos de Rio Branco - OCA.

• Poder Executivo do
Estado do Acre - Governo
• Secretaria de Estado da
Gestão Administrativa do

Acre - SGA

25/07/2016 25/07/2020 0000904-60.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em
execução

CONV 021/2016

O presente Convênio tem por  objeto o compartilhamento da Cessão dos Direitos de uso do
Licenciamento do Sistema, instalação e implementação do Sistema Eletrônico, via Internet, de
Reserva de Margem e Controle  de  Consignações,  com desconto  em Folha  de Pagamento,  –
ECONSIG,  doravante  denominado  de  SISTEMA,  de  propriedade  da  ZETRASOFT,  cujas
características técnicas, funcionalidades e normas operacionais estão detalhadas no descritivo
funcional que se encontra sob Registro de Títulos e Documentos no cartório de 1º Ofício de
Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte, conforme artigo 127 inciso VII da lei 6015/73,
de forma pública onde qualquer interessado pode solicitar sua cópia devidamente autenticada.

Zetrasoft LTDA 12/09/2016 12/09/2020 0004258-93.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em
execução

CONV 002/2016

O  presente  CONVÊNIO  tem  por  objeto  estabelecer  a  cooperação  técnico-cientifica,  cultural  e  o
intercâmbio  de  conhecimentos,  informações  e  experiencias,  visando  à  formação,  ao
aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, bem como ao desenvolvimento
institucional,  mediante  a  implementação  de  ações,  programas,  projetos  e  atividades
complementares de interesse comum entre o SENADO/ILB e o TJAC.

Senado Federal 04/02/2016 04/02/2021 0003969-29.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em
execução

ACT 03.024/2016 Disponibilização do sistema informatizado SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS - SAPRE,
desenvolvido pelo TJMS.

Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso do

Sul - TJMS
13/04/2016 13/04/2021 0000694-09.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

AC SN/2017
A  cooperação  técnico-administrativa  e  a  economia  de  recursos  com  vistas  à  realização,
aperfeiçoamento e especialização para magistrados, servidores, promotores, advogados e demais
aperados de Direito, nas áreas juridicas.

Tribunal Regional Eleitoral
do Acre - TRE 10/08/2016 10/08/2021 0002659-22.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 023/2016
O presente Termo tem por objeto a prestação de serviços ao TRIBUNAL DE JUSTiÇA, mediante a
intermediação e promoção de integração entre este e a FAMETA, visando à implementação do
Programa de Estágio Curricular Obrigatório, de acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008 e outros dispositivos legais que vierem a ser adotados.

União Educacional Meta -
FAMETA 30/08/2016 30/08/2021 0000405-76.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 001/2016
Disponibilização e compartilhamento do Sistema Tributário da Dívida Ativa - SITAD ao TJAC, no
intuito de possibilitar o encaminhamento eletrônico e a inscrição automática em dívida ativa dos
créditos relativos à custas processuais e pena de multa, constituídos nos processos judiciais que
tramitam perante a Justiça Estadual.

Procuradoria-Geral do
Estado do Acre - PGE/AC 19/09/2016 19/09/2021 0005742-46.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução
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