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Lista de Convênios e Termos

TipoNúmero Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

CIE 01/2015

A  conjugação  de  esforço  dos  partícipes  para  a  realização  do  serviço  prestado  à  comunidade,
denominado “Juizado de Trânsito”, cujos benefícios são: a) Solução do litígio no local do acidente; b)
Descongestionamento do trânsito oriundo de acidentes automobilísticos, com a utilização da perícia
volante; c) Prevenção de agressões recíprocas, físicas ou verbais, entre condutores de veículos; d)
Diagnóstico dos locais de maior incidência de acidentes, na cidade, com consequente repercussão na
sinalização de trânsito, para melhoria desse sistema; e e) Verificação dos documentos dos veículos e
de seus condutores, pelo agente de trânsito, traduzindo-se em fiscalização e auxílio administrativo ao
DETRAN.

• Departamento estadual de
Trânsito - DETRAN

• Polícia Militar do Estado do
Acre - PMAC

• Secretaria de Estado da
Justiça e Segurança Pública -

SEJUSP

30/01/2015 27/01/2019 0003427-45.2016.8.01.0000 3 Rossany Em
execução

ACC 19/2015
O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TJAC e a Instituição de Ensino, 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.

Centro Universitário da
Grande Dourados - UNIGRAN 10/11/2015 09/11/2019 0005946-90.2016.8.01.0000 0 Cassiano Em

execução

ACC 01/2015

Constitui objeto do presente acordo o estabelecimento de cooperação técnica entre os partícipes, com
a finalidade de promover parcerias no desenvolvimento e aplicação de procedimentos administrativos,
comuns às suas áreas meio (administrativa), visando economicidade, celeridade e transparência nos
gastos da administração pública. Acordo de Cooperação entre o TJAC e MPAC destinado à Interação e
Compartilhamento de conhecimentos. Com vigência por tempo indeterminado.

Ministério Público do Estado
do Acre - MPAC 12/01/2015 12/01/2020 0008926-39.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em

execução

ACTI003/2015
O presente Acordo tem por objeto o fornecimento da transcrição eletrônica do Banco de Dados de
Ementas Jurisprudenciais e Acórdãos em inteiro teor, emanados do TJAC, bem como suas versões
periodicamente atualizadas, para utilização através da incorporação ao sistema de Jurisprudência on-
line, desenvolvido pela AASP. ADITIVO - 2 - ABRIL - 2019

Associação dos Advogados
de São Paulo - AASP 06/04/2019 06/04/2020 0004055-34.2016.8.01.0000 2 Rodrigo

Queiroz
Em

Vigência

ACC 007/2015

A cooperação entre  os  participes  buscada neste  instrumento volta-se  á  conjugação de esforços,
visando á efetiva implantação dó "Projeto Audiência de Custódia", de modo a fomentar e viabilizar a
operacionalização  da  apresentação  pessoal  de  autuados(as)  presos(as)  em  flagrante  delito  á
autoridade judiciária, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após sua prisão, contando com o
apoio do efetivo funcionamento de Centrais Integradas de Alternativas Penais, Centrais de Monitoração
Eletrônica e serviços correlatos com enfoque restaurativo e social, aptos, em suma, a oferecer opções
concretas e factíveis ao encarceramento provisório de pessoas.

• Conselho Nacional de
Justiça - CNJ

• Instituto da Defesa do
Direito da Defesa - IDDD
• Ministério da Justiça e

Segurança Pública

09/04/2015 08/04/2020 1234500-00.0000.8.01.0000 0 Cassiano Em
execução
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Vigência
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ACTI 01/2015

O objeto do presente Acordo consiste na operacionalização do Sistema Eletrônico de Assistência
Judiciária  Gratuita  da  Justiça  Federal  (AJG/JF)  para  o  gerenciamento  da  escolha  dos  profissionais
prestadores de serviços de assistência judiciária gratuita e dos respectivos pagamentos de honorários
de peritos  judiciais,  tradutores,  intérpretes e  advogados dativos,  no âmbito  da jurisdição federal
delegada, nos casos de concessão de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA nos termos da Resolução N.
CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, e da Resolução Conjunta Presi/Coger/Cojef 20, de
18/10/2012, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Justiça Federal de Primeiro
Grau no Acre - JF 11/05/2015 10/05/2020 0120000-00.0000.8.01.0000 0 Cassiano Em

Vigência

ACTI006/2015 Pelo  presente Instrumento o  TJAC concede à  ANOREG/AC permissão de uso do Sistema “Malote
Digital”, visando a troca eletrônica de correspondências oficiais.

Associação dos Notários e
Registradores do estado do

Acre
15/05/2015 14/05/2020 0009711-35.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

Vigência

ACC 07/2015
O presente Acordo tem por objeto a prestação de serviços ao TJAC, mediante a intermediação e
promoção de integração entre este e a Instituição de Ensino, 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.

• Instituto Euvaldo Lodi -
Núcleo regional do Acre - IEL

NR/AC
• União Norte do Paraná de

Ensino LTDA - UNOPAR

22/06/2015 21/06/2020 0006349-59.2016.8.01.0000 0 Cassiano Em
execução

ACC 004/2015
O presente Acordo tem por objeto a prestação de serviços ao TJAC, mediante a intermediação e
promoção de integração entre este e a Instituição de Ensino, 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.

• Faculdade Euclides da
Cunha

• Instituto Euvaldo Lodi -
Núcleo regional do Acre - IEL

NR/AC

01/07/2015 30/06/2020 0005817-85.2016.8.01.0000 0 Cassiano Em
execução

ACC 003/2016
O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a conjugação de esforços entre TJAC, através da
Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas - VEPMA e o lFAC para promover, via educação a
distância  -  EaD  a  oferta  de  educação  profissional  técnica  subsequente  ao  nivel  médio,  por  meio  de
colaboração para pessoas em situação de conflito com a Lei.

Instituto Federal de
Educação, Ciência e

Tecnologia do Acre - IFAC
16/12/2015 16/12/2020 0001903-13.2016.8.01.0000 1 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

ACC 7/2015
O presente Termo tem por objeto permitir o uso pelo TRT-14ª REGIÂO de salas, para audiências e
tomadas de reclamação, instaladas nos prédios dos Fóruns das comarcas do interior do Estado do
Acre,  a  fim  de  atendar  àquelas  populações,  principalmente  as  mais  carentes,  cujas  localidades  não
dispõem de Varas do Trabalho, viabilizando a distribuição da justiça de forma célere e eficiente.

Tribunal Regional do
Trabalho 14ª Região - TRT

14
18/12/2015 17/12/2020 1234000-00.0000.8.01.0000 0 Cassiano Em

execução

ACC 22/2015
Cooperação  para  intercambio  de  atividades  de  capacitação,  aperfeiçoamento  e  qualificação
profissional,  das  instituições  cooperadas,  visando  ao  desenvolvimentos  profissional,  à  atualização  e
aprimoramento do conhecimento jurídico e em gestão pública.

Procuradoria-Geral do
Município de Rio Branco -

PGM/RB
31/12/2015 31/12/2020 0004161-59.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

ACC 020/2015

O presente Acordo tem por objeto a prestação de serviços ao TJAC, mediante a intermediação e
promoção de integração entre este e a Instituição de Ensino, 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. PARÁGRAFO ÚNICO – Na qualidade de Agente de
Integração, o IEL/NR-AC atuará como auxiliar no processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio,
junto ao TJAC, para a execução dos procedimentos legais e administrativos relacionados à concessão
dos estágios, em consonância com o que preceitua a Lei nº 11.788/08.

• Centro Universitário da
Grande Dourados - UNIGRAN

• Instituto Euvaldo Lodi -
Núcleo regional do Acre - IEL

NR/AC

31/12/2015 31/12/2020 0005981-50.2016.8.01.0000 0 Cassiano Em
execução

Total de Termos: 13


