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Lista de Convênios e Termos

Tipo Número Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

TCT 26/2017
O presente Termo tem por objeto a prestação de assessoramento técnico, sob demanda, para
elaboração  de  projetos  arquitetônicos  e  complementares,  bem  como  análises  técnicas
especializadas para as obras de engenharia no âmbito do Poder Judiciário deste Estado.

Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Públicas

do Acre - SEOP
14/11/2017 14/11/2018 0003297-21.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

AC 04/2017 Tem pro objeto capitação de Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, mediante autorização para
execução de atribuição determinadas em lei, regulamento ou regimento interno - SENAD

• Ministério da Justiça - MJ
• Ministério Público do Estado do

Acre - MPAC
• Poder Executivo do Estado do

Acre - Governo
• Secretaria de Estado de
Segurança Pública - SESP

08/12/2017 08/12/2018 0006315-50.2017.8.01.0000 0 Rossany Em
execução

TCT 04/2017
O  presente  Termo  de  Cooperação  Técnica  tem  por  objeto  a  doação  de  cartuchos  de
impressoras, vazios e/ou usados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre à Associação de Pais
e  Amigos  dos  Excepcionais  do  Estado  do  Acre  -  APAE,  colaborando,  assim,  com  a
sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental.

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais do Acre - APAE 30/01/2017 30/01/2019 0000328-33.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

AC 47/2017

Este  acordo  tem  por  objeto  a  cooperação  técnica  entre  a  SECRETARIA  NACIONAL  DO
CONSUMIDOR (SENACON)  e  o  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE,  com vistas  a
promover ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de
solução de conflitos de consumo voltados para redução e prevenção dos litígios judicializados,
através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR.

Secretaria Nacional de
Consumidor da Ministério da

Justiça - SENACON
14/02/2017 14/02/2019 0008873-29.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 08/2017
Conjunção de esforços para a manutenção dos serviços do Fórum da Comarca de Mâncio Lima,
por intermédio da cessão de 02 (dois) servidores do quadro da Prefeitura Municipal de Mâncio
Lima ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e 02 (dois) servidores quadro do TJAC à Prefeitura
- Alterado para cessão de 1 (um) servidor para cada Instituição, conforme o 1º Termo Aditivo.

Prefeitura Municipal de Mâncio
Lima 06/04/2017 06/04/2019 0000092-81.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 09/2017

Pelo  presente  instrumento  a  FAAO  concede  aos  servidores  do  Poder  Judiciário,  que  se
encontrem cursando ou que venham a cursar algum dos cursos oferecidos por aquela Instituição
de ensino, um desconto de 25% (vinte e cinco) nas mensalidades. O benefício aqui concedido
não é cumulativo. Caso o aluno já receba ou tenha direito a algum outro benefício, deverá optar
entre um e outro.

Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 07/04/2017 07/04/2019 0002743-86.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 15/2017 Cessão de barco, juntamente com barqueiro, para auxiliar as atividades judiciárias na região
ribeirinha.

Prefeitura Municipal de Marechal
Thaumaturgo 27/04/2017 27/04/2019 0002927-42.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução
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TCT 12/2017
Cessão de barco, juntamente com barqueiro, para auxiliar as atividades judiciárias na região
ribeirinha, com a realização deste termo as instituições fazem uma colaboração mútua para
atingir seus objetivos e cumpre seu papel social e constitucional de levar a todos os cidadãos o
direito a cidadania.

Prefeitura Municipal de Cruzeiro
do Sul 27/04/2017 27/04/2019 0002698-82.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 13/2017
Cessão de barco, juntamente com barqueiro, para auxiliar as atividades judiciárias na região
ribeirinha, com a realização deste termo as instituições fazem uma colaboração mútua para
atingir seus objetivos e cumpre seu papel social e constitucional de levar a todos os cidadãos o
direito a cidadania.

Prefeitura Municipal de
Rodrigues Alves 27/04/2017 27/04/2019 0002926-57.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 14/2017 Cessão de barco, juntamente com barqueiro, para auxiliar as atividades judiciárias na região
ribeirinha.

Prefeitura Municipal de Mâncio
Lima 27/04/2017 27/04/2019 0002928-27.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCU 02/2018
Este Termo tem como objeto a cessão gratuita da área de 96,00m², equivalente a 02 salas do
BLOCO I, nas dependências do Centro de Educação Profissional e Tecnológico Campos Pereira –
CEPT Campos Pereira, localizado no empreendimento Cidade do Povo, nesta cidade, para a
implantação do Posto do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

• Instituto Dom Moacyr Grechi -
IDM

• Poder Executivo do Estado do
Acre - Governo

15/05/2017 14/05/2019 0004745-29.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em
execução

TCT 17/2017
O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a coleta de resíduos sólidos para
destinação ou descarte, nas unidades dos Poder Judiciário, em Rio Branco, por parte da CATAR,
colaborando, assim, com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental.

Cooperativa de catadores de
Materiais Recicláveis e

Reutilizáveis do Acre - CATAR
06/06/2017 05/06/2019 0004352-07.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 18/2017

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para execução das atividades na
área de Proteção Ambiental, onde se inclui assistência técnica, implantação de um viveiro,
doação de mudas, atividades voltadas para Educação ambiental, revitalização da Praça Palácio
da  Justiça,  capacitação  profissional  no  âmbito  da  expertise  dessa  Secretaria,  oficinas  de  meio
ambiente e consultoria na implantação do A3P.

Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SEMEIA 06/06/2017 05/06/2019 0004546-07.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 19/2017
O  presente  Acordo  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviços  ao  TRIBUNAL,  mediante  a
intermediação e promoção de integração entre este e o IFAC, visando à implementação do
Programa de Estágio Curricular Obrigatório.

Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Acre -

IFAC
10/07/2017 10/07/2019 0003768-37.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 20/2017
O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TJAC e o IFAC, objetivando os termos de uma
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.

Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Acre -

IFAC
10/07/2017 10/07/2019 0003769-22.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCU 002/2017
Este Termo tem como objeto a cessão gratuita de duas (02) vagas de estacionamento nas
dependências do Comando Geral da policia Militar de cruzeiro do sul, localizado na rua paraná
nº441 bairro 25 de agosto CEP: 69980-000, Cruzeiro do Sul - Acre

Polícia Militar do Estado do Acre
- PMAC 18/08/2017 18/08/2019 0004933-20.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCT 21/2017
O presente Termo tem por objetivo a conjunção de esforços para a manutenção dos serviços do
Juizado  de  Trânsito  na  Comarca  de  Cruzeiro  do  Sul,  autorizar  a  cessão  de  dois  agentes
administrativos da DETRAN ai TJAC, no intuito de agilizar a prestação dos serviços do Juizado de
Trânsito naquela Comarca.

Departamento estadual de
Trânsito - DETRAN 04/09/2017 04/09/2019 0007090-65.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução
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TCT 22/2017
Cessão de uma sala nas dependências do Fórum na Comarca de Assis Brasil, localizado na Rua
Francisco  das  Chagas,  nº  872,  Bairro  Cascata,  Assis  Brasil  –  Acre,  para  utilização  e
funcionamento de uma Unidade da Defensoria Pública do Estado do Acre naquela Comarca, nos
termos da legislação vigente.

Defensoria Pública do Estado do
Acre - DPE/AC 10/10/2017 10/10/2019 0004715-91.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 23/2017
Cessão de uma sala nas dependências do Fórum Desembargador Paulo Itamar Teixeira na
Comarca de Bujari,  localizado na BR 364,  Km 28,  Centro,  Bujari  –  Acre,  para utilização e
funcionamento de uma Unidade da Defensoria Pública do Estado do Acre naquela Comarca, nos
termos da legislação vigente.

Defensoria Pública do Estado do
Acre - DPE/AC 10/10/2017 10/10/2019 0005004-24.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 24/2017
Cessão de uma sala nas dependências do Fórum Desembargador Ananias Gadelha Filho na
Comarca de Senador Guiomard, localizado na Avenida Castelo Branco, s/nº, Centro, Senador
Guiomard – Acre, para utilização e funcionamento de uma Unidade da Defensoria Pública do
Estado do Acre naquela Comarca, nos termos da legislação vigente.

Defensoria Pública do Estado do
Acre - DPE/AC 10/10/2017 10/10/2019 0005004-24.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 25/2017
O uso  institucionalizado  do  Peticionamento  Eletrônico  disponível  no  Portal  de  Serviços  do
Sistema de Automação do Judiciário (Portal e-SAJ), destinado à prática de atos processuais que
dependam de petição escrita para o Poder Judiciário do Estado do Acre, por meio da tecnologia
“WebService”.

Defensoria Pública do Estado do
Acre - DPE/AC 17/10/2017 17/10/2019 0006872-37.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 16/2017
Ação conjunta das partes, relativamente a cessão de pessoal especializado e de apoio técnico e
administrativo,  especialmente os constantes do Anexo Único,  bem como o intercâmbio de
informações  e  tecnologias  administrativas,  visando  dotar  os  convenentes  de  melhores
condições para o exercício das suas competências, funções e atribuições institucionais.

Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte - TJRN 23/10/2017 23/10/2019 0004836-56.2016.8.01.0000 0 Carlos Em

execução

CONV 26/2017

O presente Convênio tem por objeto estabelecer as condições relativas à consignação em folha
de pagamento de empréstimo bancários, contraídos por magistrados/servidores proponentes do
TJAC, nos termos autorizados pela Resolução nº 25/2011, do Conselho de Administração deste
Tribunal, publicada no Diário da Justiça Eletrônico deste Estado, no dia 02 de maio de 2011, a
qual faz parte integrante do presente Convênio.

Banco Panamericano 28/11/2017 28/11/2019 0008853-04.2017.8.01.0000 0 Carlos Em
execução

TCT 27/2017 Pelo presente Instrumento o TJAC concede à SEMCAS permissão de uso do Sistema “Malote
Digital”, visando à troca eletrônica de correspondências oficiais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE RIO BRANCO -

SEMCAS
01/12/2017 01/12/2019 0007189-35.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

TCU 28/2017
O presente Termo de Cessão de Uso tem por objeto a cessão de um espaço físico medindo
37,92m²  (trinta  e  sete  metros  e  noventa  e  dois  centímetros  quadrados),  construído  em
alvenaria, localizado na Cidade Judiciária, BR – 307, Km 09, nº 4080, bairro Boca da Alemanha,
Cruzeiro do Sul-AC.

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção do Acre -OAB/AC 13/12/2017 13/12/2019 0009472-31.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 10/2017
Conjunção de Esforços para a manutenção na área do Fórum da Comarca de Mâncio Lima, com
o serviço de capina e limpeza do terreno, 01 (uma) vez por mês, com vistas a conservação e
bom funcionamento.

Prefeitura Municipal de Mâncio
Lima 02/05/2017 05/06/2020 0003012-28.2017.8.01.0000 1 Rossany Em

execução

TCU 001/2017
Pelo presente Instrumento o cedende cede ao cessionário acima aludido, o uso do equipamento
de informática, pertencente ao patrimônio do cedente, abaixo especificado: RACK IBM (doação
do STF-usado). Possui todas as tampas (laterais, traseira e frontal). Possui ainda 04 (quatro) PDU
(réguas de alimentação).

Departamento Estadual de
Pavimentação e Saneamento -

DEPASA
28/06/2017 28/06/2020 0003300-73.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução
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TAD SN/2017

Constitui objeto do presente Termo de Adesão o direito de uso do Sistema de Mediação e
Conciliação  Digital,  ferramenta  eletrônica  de  comunicação,  de  uso  gratuito  e  voluntário,
destinada  exclusivamente  à  aproximação  virtual  de  envolvidos  em  um  conflito,  a  fim  de
oferecer  rápida  comunicação,  linguagem  positiva  e  respostas  breves,  possibilitando  que
participantes de lugares diversos, interligados pelo sistema on-line, estabeleçam uma solução à
divergência de forma ponderada, ágil e econômica.

Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 18/01/2017 18/01/2021 0007000-91.2016.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

ACT 001/2017
TJRO

O presente  convênio  tem por  objetivo  o  intercâmbio  e  a  cooperação técnica  firmada entre  os
signatários com vistas à cessão do código fonte do Sistema de Informações Gerenciais do
Extrajudicial  SIGEXTRA para sua implantação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do
Acre.

Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia - TJRO 10/05/2017 10/05/2021 0004231-76.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em

execução

ACT s/n/2017
desenvolvimento pelas cooperantes de ações conjuntas,  em regime de mútua cooperação,
visando  à  capitalização  de  Fundo  Nacional  Antidrogas  FUNAD,  mediante  autorização  para
execução de atribuições determinadas em lei, regulamentação interna. (habilitar o Estado para
receber bens e recurso, oriundo de apreensão de drogas em todo território nacional).

• Ministério da Justiça - MJ
• Poder Executivo do Estado do

Acre - Governo
• Procuradoria-Geral do Estado

do Acre - PGE/AC
• Secretaria de Estado e

Segurança Pública do Acre -
SESP

07/08/2017 07/08/2021 0006315-50.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em
execução

TCT 07/2017

O presente Acordo tem por objeto a conjugação de esforços para a integração dos sistemas de
processos digitais do Tribunal de Justiça e da Procuradoria Geral do Município, vinculados à
plataforma SAJ – Sistema de Automação da Justiça, bem como a racionalização e a redução de
custos na tramitação de processos em que seja parte o Município de Rio Branco, além do
compartilhamento  na  utilização  do  Sistema  de  Malote  Digital,  visando  o  fluxo  eletrônico  de
documentos oficiais.

Procuradoria-Geral do Município
de Rio Branco - PGM/RB 24/04/2017 24/04/2022 0002381-84.2017.8.01.0000 0 Carlos Em

execução

CONV SN/2017
Garantir  o  acesso  dos  servidores  do  Conveniado,  juntamente  com  seus  respectivos
dependentes, às instalações e serviços disponibilizados pelo SESC no âmbito do Departamento
Regional no Estado do Acre.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO
ESTADO DO ACRE - SESC-AR/AC

01/08/2017 01/08/2022 0005794-08.2017.8.01.0000 0 Rodrigo Em
execução

Total de Termos: 32


