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Lista de Convênios e Termos

TipoNúmero Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

ACTI 11/2014
Este acordo de cooperação técnica tem por objeto a conjugação de esforços para a implementação e a
efetividade da transferência eletrônica de processos judiciais remetidos pelo TRIBUNAL JUSTIÇA DO
ESTADO DO ACRE ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, bem como do retorno ao Tribunal de origem
através de sistemas de informação, utilizando-se os links de comunicação existentes ou a internet.

Superior Tribunal de
Justiça - STJ 02/07/2014 02/07/2019 0004102-08.2016.8.01.0000 0 Patrícia Em Vigência

ACC 14/2014
O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TJAC e a UFAC, objetivando os termos de uma
cooperação técnico-institucional, abrangendo o aperfeiçoamento através da realização de estágios não
obrigatórios, bem como o incremento de atividade de pesquisa e serviços aos alunos em formação
superior, regular matriculados e com frequência efetiva.

Fundação Universidade
Federal do Acre - UFAC 07/07/2014 07/07/2019 0005916-55.2016.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

ACC 19/2014
O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TJAC e a UNISEB, objetivando os termos de uma
cooperação técnico-institucional, abrangendo o aperfeiçoamento através da realização de estágios não
obrigatórios, bem como o incremento de atividade de pesquisa e serviços aos alunos em formação
superior, regularmente matriculados e com frequência efetiva. (ESTÁCIO DE SÁ)

União dos Cursos
Superiores SEB LTDA -

UniSEB
29/09/2014 29/09/2019 0005842-98.2016.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

ACC 20/2014
O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TJAC e o IEVAL, objetivando os termos de uma
cooperação técnico-institucional, abrangendo o aperfeiçoamento através da realização de estágios não
obrigatórios, bem como o incremento de atividade de pesquisa e serviços aos alunos em formação
superior, regularmente matriculados e com frequência efetiva.

Instituto de Educação
Ciência e Tecnologia do

Vale do Juruá - IEVAL
29/09/2014 29/09/2019 0005766-74.2016.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

ACTIS/N/2014
Este  Acordo de Cooperação Técnica  tem por  objeto  a  cooperação mútua entre  os  partícipes  no
intercâmbio eletrônico de informações para a utilização do Sistema Nacional de Informações Criminais
- SINIC. visando a prevenção e repressão da criminal idade no Brasil.

Ministério da Justiça - MJ 01/10/2014 01/10/2019 0000000-00.0000.8.01.0000 0 Cassiano Em Vigência

ACTI SN/2014
Cooperação mútua entre os partícipes no intercâmbio eletrônico de informações para a utilização do
Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, visando à prevenção e repressão da criminalidade
no Brasil.

Departamento da Polícia
Federal - DPF 30/10/2014 30/10/2019 0000000-00.0000.8.01.0000 0 Patrícia Em Vigência

ACC 21/2014
O presente Acordo tem por objeto a prestação de serviços ao TJAC, mediante a intermediação e
promoção de integração entre este e o IESACRE, visando à implementação do Programa de Estágio
Curricular  Obrigatório,  de  acordo  com a  Lei  n.º  11.788,  de  25  de  setembro  de  2008  e  outros
dispositivos legais que vierem a ser adotados.

• Instituto Euvaldo Lodi -
Núcleo regional do Acre -

IEL NR/AC
• Sociedade de Ensino

Superior do Acre -
AESACRE

18/11/2014 18/11/2019 0005611-71.2016.8.01.0000 1 Patrícia Em
execução

ACC 04/2014
O presente ACORDO visa efetivar a parceria entre o TJAC e a UNINORTE, objetivando os termos de uma
cooperação técnico-institucional, abrangendo o aperfeiçoamento por meio da realização de estágios
não obrigatórios, bem como o incremento de atividade de pesquisa e serviços aos alunos em formação
superior, regularmente matriculados e com frequência efetiva.

União Educacional do
Norte - Uninorte 02/07/2014 02/07/2020 0002578-73.2016.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução
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TipoNúmero Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

ACC 06/2014
O presente ACORDO visa efetivar a parceria entre o TJAC e a AESACRE, objetivando os termos de uma
cooperação técnico-institucional, abrangendo aperfeiçoamento por meio da realização de estágios não
obrigatórios, bem como o incremento de atividade de pesquisa e serviços aos alunos em formação
superior, regularmente matriculados e com frequência efetiva.

Sociedade de Ensino
Superior do Acre -

AESACRE
02/07/2014 02/07/2020 0000847-42.2016.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

CIF 73/2014
O presente projeto tem por objeto estruturar a Escola do Poder Judiciário do Estado do Acre para
realizar capacitação, na modalidade EAD, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA),
lendo como escopo inicial, a capacitação de servidores e agentes em mediação.

Ministério da Justiça - MJ 30/12/2014 26/10/2020 0000556-42.2016.8.01.0000 3 Patrícia Em
execução

ACTI 03/2014
O presente instrumento tem por objeto a cessão do direito de uso do Sistema de Auditoria Interna
(AUDI),  cuja  finalidade  é  subsidiar  a  execução  dos  procedimentos  de  auditoria  interna.  O  cedente
compromete-se a fornecer, sem ônus, Sistema Audi ao cessionário juntamente com o seu manual de
instalação e uso.

Tribunal de Justiça do
Estado do Pará - TJPA 10/11/2014 10/11/2020 0002996-11.2016.8.01.0000 1 Patrícia Em Vigência

ACTI 18/2014 Utilização da central de indisponibilidade de bens, do sistema de penhora eletrônica de imóveis e dos
demais módulos central de serviços eletrônicos compartilhados dos registradores de imóveis.

Associação dos
Registradores

Imobiliários de São Paulo
- ARISP

14/08/2014 14/08/2025 0003725-37.8010.8.01.0000 0 Patrícia Em Vigência

ACC 05/2014
o presente ACORDO visa efetivar a parceria entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA e a FAAO, objetivando os
termos  de  uma  cooperação  técnico-institucional,  abrangendo  o  aperfeiçoamento  por  meio  da
realização de estágios não obrigatórios, bem como o incremento de atividade de pesquisa e serviços
aos alunos em formação superior regularmente matriculados e com frequência efetiva.

Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 10/04/2014 31/12/2050 0005758-97.2016.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

Total de Termos: 13


