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Lista de Convênios e Termos

Tipo Número 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 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

TCT s/n
Promover em conjunto a reforma parcial do Fórum da Comarca de Epitaciolândia, especialmente
os serviços de retirada de infiltrações, impermeabilização e recuperação de danos na cobertura
do prédio, reforço de drenagem, além de sua pintura parcial.

Prefeitura Municipal de
Epitaciolândia 09/04/2019 09/10/2019 0002611-58.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

CIF 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 da
Justiça e Segurança Pública

- SEJUSP

08/12/2017 08/12/2019 0006315-50.2017.8.01.0000 1 Rossany 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 Thays Souza Em

execução

ACTI S/N 2014
Cooperação mútua entre o TJAC e o MJ por meio da DPF/AC para o intercâmbio eletrônico de
informações para a utilização do Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, visando à
prevenção e repressão da criminalidade no Brasil. Vigência: O presente acordo terá vigência de
sessenta (60) meses, contados da data de publicação de seu extrato no DOU (16/12/2014)

Departamento da Polícia
Federal - DPF 16/12/2014 16/12/2019 0004115-07.2016.8.01.0000 0 Thays Souza Em

Vigência
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Tipo Número Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

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

Queiroz
Em

execução

TCU S/N

O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do Termo de Cessão
de Veículo,  cujo objeto é “ceder ao GABINETE DO VICE- GOVERNADOR, em matéria de uso
provisório, um veículo tipo passeio o qual é utilizado pela ASMIL-Assistente Militar até manhã do
dia 04/02/2019, tendo em vista a inviabilidade da não disposição de frota veicular para ser
utilizada em frentes de trabalho, assim como em deslocamento estratégico e necessário dentro
do perímetro urbano, ante a atual situação dos bens automotores recebidos pela atual gestão
governamental.

GABINETE DO VICE-
GOVERNADOR DO ESTADO

DO ACRE
31/01/2019 31/01/2020 0002803-88.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 32/2019
O presente TERMO tem por objeto promover entre os partícipes a reforma parcial do Fórum da
Comarca do Município de Assis Brasil, situado na Rua Dom Giocondo Maria Grotti, nº 281, Centro,
em Assis Brasil – Acre, em conformidade com o memorial descritivo e orçamento.

Prefeitura Municipal de
Assis Brasil 26/08/2019 26/02/2020 0003485-43.2019.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

CIB 003/2012

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
CONVENENTE, nos termos autorizados pela Resolução N° 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 SANTANDER BRASIL
SA 27/02/2012 27/02/2020 0004157-56.2016.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

Execução

CIM 03/2018

O Presente CONVÊNIO tem por objeto, a conjugação de esforços dos partícipes para a realização
do serviço prestado à comunidade da Comarca de Brasiléia, denominado “Justiça Volante”, 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,  traduzindo-se  em  fiscalização.  Parágrafo  Único.  Todas  as  atividades  serão
desenvolvidas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de
Brasiléia, em conjunto, estrito à Lei Federal nº 9.099/95, à Lei Estadual nº 1.168/95 e à Lei
Complementar Estadual nº 90/2001.

Prefeitura Municipal de
Brasiléia 15/03/2018 15/03/2020 0000634-65.2018.8.01.0000 0 Rossany 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 ADITIVO - 2 - ABRIL -
2017

Prefeitura Municipal de
Mâncio Lima 06/04/2017 06/04/2020 0000092-81.2017.8.01.0000 2 Thays Souza 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 07/04/2020 0002743-86.2017.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução
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Tipo Número Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

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

TCT 04/2018
O presente Termo tem por objeto a conjunção de esforços, objetivando a cessão de barco (canoa
em alumínio),  juntamente  com barqueiro,  para  auxiliar  as  atividades  judiciárias  na  região
ribeirinha.

Prefeitura Municipal de
Porto Walter 12/04/2018 12/04/2020 0003753-68.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

ACC 09/2018

O presente Termo de Cooperação destina-se a implementar a colaboração entre o TJAC e o
CDDHEP com vista a garantir a execução das medidas previstas no programa de proteção de
vítimas  e  testemunhas  protegidas  pelo  Estado,  assegurando a  inclusão  do(s)  usuário(s)  do
Provita/AC,  caso  exista  disponibilidade  de  vaga,  em serviço  voluntário  a  ser  realizado  nas
unidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, face os princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana e do valor  social  do trabalho e em decorrência  das restrições à  liberdade
individual impostas as vítimas e testemunhas ameaçadas.

Centro de Defesa dos
direitos Humanos e

Educação Popular do Acre -
CDDHEP/AC

13/04/2018 13/04/2020 0000843-34.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em
execução

TCT 08/2018

Manutenção dos serviços do Fórum da Comarca de Rodrigues Alves, por intermédio da cessão de
04 (quatro) servidores do quadro da Prefeitura ao TJAC, no intuito de viabilizar a prestação da
tutela  jurisdicional  no  município,  bem assim  a  realização  de  sessões  de  conciliação  e  de
mediação pré-processuais e processuais a cargo de conciliadores e mediadores. ADITIVO - 1 -
ABRIL - 2019

Prefeitura Municipal de
Rodrigues Alves 19/04/2018 19/04/2020 0001022-65.2018.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

TCT 11/2018
O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção na área do
Fórum da Comarca de Rodrigues Alves, com o serviço de capina e limpeza do terreno, 01 (uma)
vez por mês, com vistas à conservação e o bom funcionamento. ADITIVO - 1 - 2019

Prefeitura Municipal de
Rodrigues Alves 19/04/2018 19/04/2020 0001028-72.2018.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

CIM 07/2018

a conjugação de esforços dos partícipes para a realização do serviço prestado à comunidade da
Comarca de Cruzeiro do Sul, denominado “Justiça Volante”, 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, traduzindo-se
em  fiscalização.  Parágrafo  Único.  Todas  as  atividades  serão  desenvolvidas  de  acordo  com  as
diretrizes estabelecidas pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Cruzeiro do Sul, em conjunto,
estrito à Lei Federal nº 9.099/95, à Lei Estadual nº 1.168/95 e à Lei Complementar Estadual nº
90/2001.

Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul 19/04/2018 19/04/2020 0001039-04.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

Execução

TCT 10/2019

Estabelecer um programa de cooperação entre a Empresa UFAC Florestal Júnior e o Tribunal de
Justiça do Estado do Acre, tendo em vista o desenvolvimento de atividades de treinamento a
pessoas em cumprimento de medidas alternativas que possuem processos em andamento na
Vara de Execução de Penas Alternativas – VEPMA e que cometeram delitos voltados ao meio
ambiente.

EMPRESA UFAC FLORESTAL
JÚNIOR 03/05/2019 02/05/2020 0002985-74.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução
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Tipo Número Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

TCT 05/2019
Promover  em  conjunto  a  reforma  parcial  do  Fórum  da  Comarca  de  Plácido  de  Castro,
especialmente os serviços de retirada de infiltrações, e pintura em paredes internas e externas,
impermeabilização e recuperação de danos na cobertura do prédio, construção de muro lateral
de fechamento com portão de acesso. PRIMEIRO ADITIVO - ASSINADO EM 04/11/2019

PREFEITURA DE PLÁCIDO
DE CASTRO 07/05/2019 06/05/2020 0003004-80.2019.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

TCT 007/2019
Tem por objeto a cooperação técnica entre o TJAC e a SEE, para oferecer a comunidade escolar
pública estadual, palestras e atendimentos na área de saúde, instrumentos para efetivação do
Programa Escola Aberta, nas Escolas da Rede Estadual no município de Rio Branco.

Secretaria de Estado de
Educação e Esporte - SEE 08/05/2019 08/05/2020 0003782-50.2019.8.01.0000 0 Maria

Goreth
Em

execução

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.

Tribunal Regional Federal
da Primeira Região - TRF1 11/05/2015 10/05/2020 0004225-06.2016.8.01.0000 0 Cassiano Em

Vigência

ACTI 006/2015 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

CIF 330/2016 Casa de Justiça de Cidadania na Cidade do povo Ministério da Justiça - MJ 30/12/2016 21/05/2020 0000155-09.2017.8.01.0000 1 Patrícia Em
execução

ACC 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 27/05/2020 0001550-70.2016.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

CIM 01/2019

Dar continuidade às atividades do Programa Justiça Comunitária nos bairros periféricos de Rio
Branco, no sentido de prevenir conflitos por meio da mediação, orientar os cidadãos sobre seus
direitos,  ingressar com ações judiciais;  buscar a interação da comunidade junto aos órgãos
públicos e promover palestras sobre diversos temas de interesse da coletividade, dentre outras
atividades.

Prefeitura Municipal de Rio
Branco - PMRB 04/02/2019 29/05/2020 0005451-75.2018.8.01.0000 1 Rodrigo

Queiroz
Em

Execução

CIE 16/2018

O presente Convénio tem como objeto o desenvolvimento de programas de cooperação técnica e
administrativa, por meio de ações articuladas e intercomplementares, de modo a propiciar maior
integração  de  atividades  de  interesse  comum  dos  convenentes,  bem  como  formalizar  a
cooperação e a ação conjunta, relativamente à cessão recíproca de pessoal especializado e de
apoio técnico e administrativo.

Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco -

TJPE
30/05/2018 30/05/2020 0004754-25.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 19/2018
a conjunção de esforços para a manutenção na área da Cidade da Justiça na Comarca de Cruzeiro
do Sul, com o serviço de capina e limpeza do terreno, 01 (uma) vez por mês, com vistas à
conservação e o bom funcionamento.

Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul 05/06/2018 05/06/2020 0003830-43.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 09/2019 O presente ACORDO tem como objetivo proporcionar estágio extracurricular NÃO REMUNERADO,
por acadêmicos comprovadamente matriculados e frequentando a IES.

União Educacional do Norte
- Uninorte 07/06/2019 07/06/2020 0002356-03.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

ACC 18/2018
O  presente  Acordo  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviços  ao  TRIBUNAL,  mediante  a
intermediação e promoção de integração entre este e o UNINORTE, 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.

União Educacional do Norte
- Uninorte 13/06/2018 13/06/2020 0003895-38.2018.8.01.0000 0 Cassiano 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

Queiroz
Em

execução

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

TCT 13/2019
O presente TERMO tem por objeto promover entre os partícipes a reforma parcial predial do
Fórum da Comarca de Senador Guiomard, Fórum Des. Ananias Gadelha Filho, situado na Av.
Castelo Branco - Centro, em conformidade com o memorial descritivo e orçamento. ADITIVO -
PRIMEIRO ADITIVO ASSINADO EM 23/12/2019.-

PREFEITURA DE SENADOR
GUIOMARD 27/06/2019 26/06/2020 0003064-53.2019.8.01.0000 1 Thays Souza 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 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

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

ACC 21/2018

O  presente  Termo  tem por  objeto  a  cooperação  mútua  para  viabilizar  a  continuidade  de
funcionamento  do  núcleo  NAT-JUS  para  disponibilizar  subsídios  técnicos  aos  Magistrados
Acreanos nas demandas de Saúde Pública que tenham por finalidade ações e serviços ofertados
pelo Sistema Único de Saúde – SUS no sentido de aprimorar os conhecimentos técnicos dos
Magistrados, e, dessa forma, dar mais segurança na tomada de decisões, por intermédio de
intercâmbio de informações institucionais

SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO ACRE - SESACRE 05/07/2018 05/07/2020 0000315-97.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

TCT 20/2018 Conjunção de esforços, objetivando a cessão de barco (canoa em aluminio), juntamente com
barqueiro, para auxiliar as atividades judiciárias na região ribeirinho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BUJARI 05/07/2018 05/07/2020 0001640-44.2017.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
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

Queiroz
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
Queiroz

Em
execução
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TCT 23/2019

OBJETO: O presente Termo tem por objeto a cooperação entre os partícipes a fim de oportunizar
aos reeducandos condenados pela prática de delitos de trânsito e que se encontram inseridos no
programa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), sob a responsabilidade da Vara de
Execuções de Penas e Medidas Alternativas – VEPMA possam desenvolver a PSC em instituições
ligadas  a  área  de  trânsito  possibilitando  a  sua  ressocialização  e  o  atingimento  do  caráter
pedagógico da medida.

Departamento estadual de
Trânsito - DETRAN 30/07/2019 30/07/2020 0003772-06.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 23/2018
O presente Termo tem por objeto a disponibilização de vagas no Programa Menor Aprendiz, aos
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, especialmente, àqueles usuários do Sistema
Socioeducativo do Estado Acre.

A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO -

SUPERMERCADOS ARAÚJO
15/08/2018 15/08/2020 0009997-13.2017.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

TCT 28/2018
O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços para a manutenção dos serviços do
Poder Judiciário na Comarca de Cruzeiro do Sul,  por intermédio da cessão de servidores do
quadro da Prefeitura Municipal ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, contribuindo para uma
melhor prestação de serviços à comunidade.

Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul 04/09/2018 04/09/2020 0005429-17.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

execução

ACTI 24/2018 Pelo presente Instrumento o TJAC concede à SEAD-SERFAL permissão de uso do Sistema “Malote
Digital”, visando à troca eletrônica de correspondências oficiais.

SECRETARIA ESPECIAL DE
AGRICULTURA FAMILIAR E
DO DESENVOLVIMENTO

AGRÁRIO - SEAD - SERFAL
04/09/2018 04/09/2020 0007031-14.2016.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

Vigência

TCT 27/2018

O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TRIBUNAL e a UNIVERSIDADE NORTE DO
PARANÁ – UNIDADE RIO BRANCO-ACRE-UNOPAR, 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.  Parágrafo único.  O
estágio não gerará vínculo empregatício de qualquer natureza com o Poder Judiciário.

União Norte do Paraná de
Ensino LTDA - UNOPAR 05/09/2018 05/09/2020 0003430-29.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em

execução

TCU 06/2019

Pelo  presente  Instrumento  o  cedende  cede  ao  cessionário  (Delegacia  Especializada  de
Atendimento à Mulher - DEAM) acima aludido, o uso do equipamento de informática, pertencente
ao  patrimônio  do  cedente,  abaixo  especificado:  01  CPU  Itautec  Infoway  027488  01  Monitor
Itautec Infoway 026238 01 Teclado Positivo 032102 01 Estabilizador TS Sahara Micro – TS 021596
01 Impressora Xerox Phaser 3250 036671 01 Scanner EPSON 047255

Secretaria de Estado da
Justiça e Segurança Pública

- SEJUSP
12/09/2019 12/09/2020 0004638-14.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

ACTI 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
Queiroz

Em
Vigência

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 29/09/2020 0005842-98.2016.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

CIF 300/2016 Implantação do programa Justiça sobre Rodas na Comarca de Cruzeiro do Sul . aditivo 2020 Ministério da Justiça - MJ 30/12/2016 30/09/2020 0000148-17.2017.8.01.0000 2 Rodrigo
Queiroz

Em
execução
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CIB 30/2018

O presente Convênio tem por objeto estabelecer condições gerais e critérios a serem observados
na  concessão  de  empréstimos  e/ou  financiamentos  com pagamento  mediante  consignação  em
folha de pagamento, aos magistrados/servidores tomadores de empréstimos e/ou financiamentos
vinculados ao TJAC, que tenham contrato de trabalho/vínculo estatutário formalizado e vigente
com o TJAC, nos termos autorizados pela Resolução nº 25/2011, do Conselho de Administração do
TJAC, alterada pela Resolução nº 28/2017, que fazem parte integrante do presente Convênio.

Banco do Brasil S.A. - BB 05/10/2018 05/10/2020 0006483-18.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em
Execução

TCS SN/2018

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços, por meio da cessão de servidores
entre quadro da Prefeitura Municipal de Assis Brasil e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre,
visando o fomentar maior celeridade dos serviços na Comarca de Assis Brasil, requerendo uma
resposta mais rápida por parte da justiça; fortalecendo o quadro de pessoal desta Comarca, bem
como, dando maior rapidez aos processos.

Prefeitura Municipal de
Assis Brasil 08/10/2018 08/10/2020 0006725-74.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCS SN/2018

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços, por meio da cessão de servidores
entre quadro da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre,
visando o fomentar maior celeridade dos serviços na Comarca de Epitaciolândia, requerendo uma
respostas mais rápidas por parte da justiça; fortalecendo o quadro de pessoal da Vara Criminal
desta Comarca, bem como, dando maior rapidez aos processos.

Prefeitura Municipal de
Epitaciolândia 08/10/2018 08/10/2020 0005421-74.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TED 40/2019 Constitui objeto do presente Termo o fornecimento de treinamento em Certificação Digital.- Tribunal de Contas do
Estado do Acre - TCE 11/10/2019 11/10/2020 0000546-90.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

Execução

CIF 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 22/10/2020 0004151-49.2016.8.01.0000 3 Rodrigo
Queiroz

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

CIF 36/2018
O presente Convênio tem por objeto, a cessão de uma sala nas dependências do edifício onde
está localizado o Fórum da Comarca de Assis Brasil, situado na Avenida Geny Assis, s/nº, Centro,
para utilização e funcionamento de uma Unidade do Tribunal Regional Eleitoral do Acre naquele
município, nos termos da legislação vigente.

Tribunal Regional Eleitoral
do Acre - TRE 05/11/2018 05/11/2020 0005641-38.2018.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
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 09/11/2020 0005946-90.2016.8.01.0000 0 Thays Souza 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
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TCT 34/2018

O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TRIBUNAL DO JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE e
a UNIÃO EDUCACIONAL META LTDA - FAMETA, 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.  Parágrafo único.  O estágio não gerará
vínculo empregatício de qualquer natureza com o Poder Judiciário.

União Educacional Meta -
FAMETA 13/11/2018 13/11/2020 0006530-89.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em

execução

TCS 37/2018

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços, por meio da cessão de servidores
do quadro da Prefeitura Municipal de Feijó ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, visando a
manutenção  dos  serviços  de  combate  a  violência  e  a  criminalidade  na  Comarca  de  Feijó,
requerendo uma respostas mais rápidas por parte da justiça; fortalecendo o quadro de pessoal
da Vara Criminal desta Comarca, bem como, dando maior celeridade aos processos criminais.

Prefeitura Municipal de Feijó 13/11/2018 13/11/2020 0005305-34.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em
execução

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 18/11/2020 0005611-71.2016.8.01.0000 1 Thays Souza Em
execução

TCS 38/2018
A conjunção de esforços, por meio da cessão de servidores, recíproca entre as partes, visando à
manutenção dos serviços de combate a violência e a criminalidade na Comarca de Tarauacá,
requerendo uma resposta mais rápida por parte da justiça, fortalecendo o quadro de pessoal da
Vara Criminal desta Comarca, bem como, dando maior celeridade aos processos criminais.

Prefeitura Municipal de
Taraucá 14/12/2018 14/12/2020 0000717-18.2017.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
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

TCT 22/2019

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica estabelecer parcerias entre os órgãos
e instituições signatárias, para o desenvolvimento de ações com vistas a implementação do
Projeto Cidadão, no âmbito de todo o Estado do Acre, com a disponibilização de serviços públicos
necessários, especialmente aqueles relacionados ao atendimento social, como de assistência à
saúde,  emissão  de  documentos,  psicológicos,  segurança,  educacional,  assistência  jurídica,
distribuição de justiça e deslocamento de pessoal, dentre outros.

Poder Executivo do Estado
do Acre - Governo 16/07/2019 16/12/2020 0005345-79.2019.8.01.0000 0 Thays Souza 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

CII s/n
Estabelecer níveis da colaboração entre as partes com um propósito de realizar uma visita ao
TRIBUNAL e vice-versa, cujo finalidade seria um intercâmbio de experiência no trabalho jurídico e
administrativo de ambos os Estados.

Poder Judicial do Peru - La
Corte Superior de Justicia de

Ucayali
21/12/2018 21/12/2020 0003512-26.2019.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

Execução

TCT 21/2019

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica estabelecer parcerias entre os órgãos
e instituições signatárias, para o desenvolvimento de ações com vistas a implementação do
Projeto  Cidadão,  no  âmbito  do  Município  de  Senador  Guiomard,  com a  disponibilização  de
serviços públicos necessários, especialmente aqueles relacionados ao atendimento social, como
de  assistência  à  saúde,  emissão  de  documentos,  psicológicos,  segurança,  educacional,
assistência jurídica, distribuição de justiça e deslocamento de pessoal, dentre outros.

PREFEITURA DE SENADOR
GUIOMARD 27/06/2019 27/12/2020 0005064-26.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução
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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

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

TCT 01/2019

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica a autorização para que o Estado do
Acre promova a cessão de servidores com ônus para o órgão de origem, respeitada, em cada
caso, a análise de conveniência e oportunidade, através de compromisso de conjugação de
mútuos esforços para intercâmbios de servidores, sistemas de informação e de capacitação e
suporte técnico, nas áreas de pessoal e gestão administrativa, a fim de promover reciprocamente
o interesse público, conforme dispõe o art. 141, inciso III , da Lei Complementar nº 39, de 29 de
dezembro de 1993.

Poder Executivo do Estado
do Acre - Governo 03/06/2019 31/12/2020 0004022-39.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 03/2019

O presente termo tem como objeto a cessão, sob demanda, de equipe multidisciplinar, técnicos e
especialistas em Segurança do Trabalho (médico, engenheiro, perito, técnico e/ou especialista)
quando necessário a realização de vistorias e a emissão de laudos diagnósticos para servidores
deste  Poder  em  condições  de  trabalho  insalubre,  bem  como  de  profissionais  para  suporte  na
elaboração das informações a serem prestadas ao e-Social.

Prefeitura Municipal de Rio
Branco - PMRB 24/09/2019 31/12/2020 0007721-09.2017.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 43/2019
Constitui objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, a permissão de acesso virtual ao
Portal do Sistema de Automação do Judiciário - E-SAJ aos servidores do Instituto de Administração
Penitenciária do Estado do Acre, devidamente autorizados.-

Instituto de Administração
Penitenciária do estado do

Acre – IAPEN
02/01/2020 02/01/2021 0007463-28.2019.8.01.0000 0 Thays Souza 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 12/01/2021 0008926-39.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em

execução

ACTI 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

Queiroz
Em

Vigência
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TCT 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 22/01/2021 0002587-35.2016.8.01.0000 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 31/01/2021 0000328-33.2017.8.01.0000 1 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

TCT 12/2018

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 Acre - AC,
por intermédio da cessão de um servidor 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
Porto Acre 03/02/2018 03/02/2021 0001759-68.2018.8.01.0000 1 Patrícia Em

execução

CIF 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
Queiroz

Em
execução

TCT 05/2020
O presente projeto visa à reinserção, nos quadros da Rádio Aldeia FM (integrante do Sistema
Público de Comunicação do Acre),  do produto radiofônico “Boletim TJ  Acre”,  produzido pela
Diretoria de Informação Institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

FUNDAÇÃO ALDEIA DE
COMUNICAÇÃO DO ACRE 17/02/2020 17/02/2021 0004074-35.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 02/2019

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a cessão de uma sala (espaço físico)
nas  dependências  do  Instituto  de  Administração  Penitenciária  do  Acre  –  IAPEN,  autarquia
Estadual, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 09.061977/0001-93,
situada na Av. Getúlio Vargas, nº 1230 – Bosque, para implantação do Núcleo de Reeducação da
Comarca de Rio Branco – Unidade Prisional  Francisco de Oliveira,  nos termos da legislação
vigente.

Instituto de Administração
Penitenciária do estado do

Acre – IAPEN
27/02/2019 27/02/2021 0001284-78.2019.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 01/2019

O presente Termo tem como objeto a conjunção de esforços, por meio da cessão de servidores,
recíproca entre as partes,  visando à manutenção dos serviços de combate a violência e a
criminalidade na Comarca de Brasiléia,  requerendo uma resposta mais rápida por parte da
Justiça, fortalecendo o quadro de pessoal desta Comarca, bem como, dando maior celeridade aos
processos.

Prefeitura Municipal de
Brasiléia 27/02/2019 27/02/2021 0008875-28.2018.8.01.0000 0 Maria

Goreth
Em

execução

ACTI 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

Queiroz
Em

Vigência
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TCU 09/2020
Pelo presente Instrumento o cedende cede ao cessionário acima aludido, o uso de 06 (seis)
notebooks  abaixo  relacionados,  em bom estado  de  conservação  e  operação,  devidamente
instalados e testados os aplicativos ANYDESK e CISCO WEBEX para utilização na realização de
audiências criminais com réus presos.

Instituto de Administração
Penitenciária do estado do

Acre – IAPEN
27/04/2020 27/04/2021 0002493-48.2020.8.01.0000 0 Thays Souza 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 27/04/2021 0002927-42.2017.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

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. ADITIVO - 1 - ABRIL - 2019

Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul 27/04/2017 27/04/2021 0002698-82.2017.8.01.0000 1 Thays Souza 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. ADITIVO - 1 - 2019

Prefeitura Municipal de
Rodrigues Alves 27/04/2017 27/04/2021 0002926-57.2017.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

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

Prefeitura Municipal de
Mâncio Lima 27/04/2017 27/04/2021 0002928-27.2017.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

ACTI 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

Queiroz
Em

Vigência

ACC 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 27/05/2021 0001538-56.2016.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
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.  1º  Termo
Aditivo - 2019

Cooperativa de catadores
de Materiais Recicláveis e

Reutilizáveis do Acre -
CATAR

06/06/2017 05/06/2021 0004352-07.2017.8.01.0000 1 Rodrigo
Queiroz

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. ADITIVO - 1 - JUNHO - 2019.

Secretaria Municipal do
Meio Ambiente - SEMEIA 06/06/2019 05/06/2021 0004546-07.2017.8.01.0000 1 Patrícia Em

execução

CIF 180/2016 Implantação do programa Justiça Sobre Rodas na Comarca de Rio Branco Ministério da Justiça - MJ 30/12/2016 28/06/2021 0000845-72.2016.8.01.0000 1 Rodrigo
Queiroz

Em
execução

TCT 01/2018
O presente Acordo de Cooperação tem como objeto a cooperação técnica entre o TJ/AC e a SEE,
com vistas à realização de cursos de línguas para atender aos Magistrados e Servidores do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Secretaria de Estado de
Educação e Esporte - SEE 05/07/2018 04/07/2021 0002738-30.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 15/2019 Serviço voluntário dos acadêmicos da Faculdade UNIMETA nas unidades jurisdicionais do TJAC União Educacional Meta -
FAMETA 04/07/2019 04/07/2021 0004333-30.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
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.
Segundo Termo Aditivo

Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 09/07/2019 09/07/2021 0003137-30.2016.8.01.0000 2 Maria

Goreth
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.  SEGUNDO ADITIVO  ASSINADO EM
10/07/2019.-

Prefeitura Municipal de
Jordão 13/07/2016 13/07/2021 0004539-49.2016.8.01.0000 2 Thays Souza 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. SEGUNDO ADITIVO - ASSINADO EM 08/07/2019.-

Prefeitura Municipal de
Santa Rosa do Purus 13/07/2016 15/07/2021 0004527-35.2016.8.01.0000 2 Thays Souza Em

execução

TCT 29/2019 Pelo presente Instrumento o TJAC concede à PMAC permissão de uso do Sistema “Malote Digital”,
visando à troca eletrônica de correspondências oficiais.

Polícia Militar do Estado do
Acre - PMAC 29/07/2019 29/07/2021 0004307-32.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

ACTI 019/2016
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
ACRE e a SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, cujo objeto é
a permissão de uso do Sistema “Malote Digital”, visando a troca eletrônica de correspondências.
ADITIVO - 2 - JULHO - 2019.

Secretaria de Estado da
Justiça e Segurança Pública

- SEJUSP
29/07/2019 29/07/2021 0004704-96.2016.8.01.0000 2 Sérgio

Francalino
Em

Vigência

TCT 28/2019 Estágio Obrigatório/Suprevisionado Fundação Universidade
Federal do Acre - UFAC 09/08/2019 09/08/2021 0001242-29.2019.8.01.0000 0 Maria

Goreth
Em

execução

TCT 16/2019 Serviço voluntário dos acadêmicos da UNIP nas unidades jurisdicionais do TJAC
Associação Unificada

Paulista de Ensino
Renovado Objetivo - UNIP

09/08/2019 09/08/2021 0004338-52.2019.8.01.0000 0 Gorete
Feitosa

Em
execução

TCT 24/2019 Serviço voluntário dos acadêmicos da UFAC nas unidades jurisdicionais do TJAC Fundação Universidade
Federal do Acre - UFAC 09/08/2019 09/08/2021 0004328-08.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 26/2019 Serviço voluntário aos acadêmicos da FAAO nas unidades jurisdicionais do TJAC Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 09/08/2019 09/08/2021 0003757-37.2019.8.01.0000 0 Maria

Goreth
Em

execução

TCT 27/2019 Serviço voluntário aos acadêmicos da Faculdade Euclides da Cunha nas unidades jurisdicionais
do TJAC

Faculdade Euclides da
Cunha 09/08/2019 09/08/2021 0004259-73.2019.8.01.0000 0 Maria

Goreth
Em

execução

TCT 25/2019 Serviço voluntário aos acadêmicos da Faculdade Pitágoras Rio Branco nas unidades jurisdicionais
do TJAC

FACULDADE PITÁGORAS RIO
BRANCO 09/08/2019 09/08/2021 0004433-82.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução
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TCT 31/2019 Serviço voluntário  aos acadêmicos da Faculdade da Amazônia de rio  branco -  UNAMA, nas
unidades jurisdicionais do TJAC

FACULDADE DA AMAZÔNIA
- UNAMA 09/08/2019 09/08/2021 0004339-37.2019.8.01.0000 0 Maria

Goreth
Em

execução

CIE 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

Queiroz
Em

execução

TCT 30/2019 Serviço voluntário
Centro Universitário da

Grande Dourados -
UNIGRAN

12/08/2019 12/08/2021 0004329-90.2019.8.01.0000 0 Gorete
Feitosa

Em
execução

TCT 34/2019

Constitui objeto do presente TERMO a conjugação de esforços entre os partícipes no sentido da
manutenção do  projeto  denominado EXPRESSINHO,  que objetiva  estimular  a  conciliação de
conflitos  entre  empresas  e  consumidores/usuários,  antes  do ajuizamento de ação judicial  e  dar
maior agilidade aos feitos em tramitação no Foro de Rio Branco, em que a ENERGISA figure como
requerida, sem ônus para o PODER JUDICIÁRIO.

Companhia de Eletricidade
do Acre - ELETROACRE,

empresa do grupo
ENERGISA

15/08/2019 15/08/2021 0006266-38.2019.8.01.0000 0 Thays Souza 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 18/08/2021 0004933-20.2017.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
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. SEGUNDO ADITIVO - ASSINADO EM 12/08/2019.-

Prefeitura Municipal de
Porto Walter 18/08/2017 18/08/2021 0004535-12.2016.8.01.0000 2 Thays Souza 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. aditivo

Prefeitura Municipal de
Marechal Thaumaturgo 19/08/2017 19/08/2021 0003926-29.2016.8.01.0000 2 Thays Souza Em

execução

TCT 33/2019

Prestação de serviço voluntário nas Unidades Jurisdicionais e Administrativas do Poder Judiciário
visando promover a relação teoria e prática e de igual modo colaborar na formação profissional
dos  acadêmicos,  estimular  a  consciência  e  responsabilidade  social,  a  solidariedade  e  a
cooperação na melhoria  da  prestação jurisdicional,  em consonância  com o disposto  na  Lei
Federal n. 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a
Portaria nº 613 de 18 de maio de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito
do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Instituto de Educação
Ciência e Tecnologia do

Vale do Juruá - IEVAL
23/08/2019 23/08/2021 0004336-82.2019.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

TCT 35/2019
O presente Termo tem por objeto a conjunção de esforços, objetivando a cessão de barco (canoa
em alumínio),  juntamente  com barqueiro,  para  auxiliar  as  atividades  judiciárias  na  região
ribeirinha.

Prefeitura Municipal de Feijó 26/08/2019 26/08/2021 0000472-36.2019.8.01.0000 0 Thays Souza 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

Queiroz
Em

execução
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TAD S/N 2019

O presente Termo, aderir ao acordo de cooperação técnica STJ/TJRN n.º 16/2016 celebrado entre
o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE  para  integração  eletrônica  de  processos  judiciais,  de  informações  processuais,  de
comunicações e de documentos entre os partícipes, oportunidade em que se comprometem a
cumprir fielmente as regras, procedimentos e objetivos presente naquele acordo.

Superior Tribunal de Justiça
- STJ 13/09/2016 13/09/2021 0004102-08.2016.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 37/2019

Constitui objeto do presente Termo, a cooperação entre os partícipes, visando à prestação de
serviço  voluntário  nas  Unidades  Jurisdicionais  e  Administrativas  do  Poder  Judiciário  visando
promover  a  relação  teoria  e  prática  e  de  igual  modo  colaborar  na  formação  profissional  dos
acadêmicos, estimular a consciência e responsabilidade social, a solidariedade e a cooperação na
melhoria da prestação jurisdicional, em consonância com o disposto na Lei Federal n. 9.608 de 18
de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a Portaria nº 613 de 18 de
maio de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Acre.

União dos Cursos
Superiores SEB LTDA -

UniSEB
17/09/2019 17/09/2021 0004335-97.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 36/2019

Constitui objeto do presente Termo, a cooperação entre os partícipes, visando à prestação de
serviço  voluntário  nas  Unidades  Jurisdicionais  e  Administrativas  do  Poder  Judiciário  visando
promover  a  relação  teoria  e  prática  e  de  igual  modo  colaborar  na  formação  profissional  dos
acadêmicos, estimular a consciência e responsabilidade social, a solidariedade e a cooperação na
melhoria da prestação jurisdicional, em consonância com o disposto na Lei Federal n. 9.608 de 18
de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a Portaria nº 613 de 18 de
maio de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Acre.

INSTITUTO DE ENSINO
SUPERIOR E TECNOLÓGICO

DO ACRE - IESTEC
17/09/2019 17/09/2021 0006893-42.2019.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

ACTI 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

Queiroz
Em

Vigência

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

Instituto de Administração
Penitenciária do estado do

Acre – IAPEN
22/09/2016 22/09/2021 0004693-67.2016.8.01.0000 2 Rodrigo

Queiroz
Em

Vigência

TCT 38/2019

O presente Acordo tem por objeto a conjunção 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, regulamentando as formas de cooperação
para a efetiva integração e a utilização dos sistemas de processos digitais do TJAC (e-SAJ) e da
Procuradoria Geral do Município – PGM (PGM-Net), 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
24/09/2019 24/09/2021 0004206-92.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCU 39/2019
O Termo de Cessão de Uso terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua
publicação no Diário Oficial do Estado e Diário da Justiça Eletrônico, podendo ser prorrogado nos
limites legais, mediante formalização de Termo Aditivo, após entendimento prévio das partes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência.

Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul 01/10/2019 01/10/2021 0007179-20.2019.8.01.0000 0 Sérgio

Francalino
Em

execução

TCT 33/2018

O  presente  Termo  tem  por  objeto,  o  ITERRACRE  disponibilizar  servidores  para  prestar
assessoramento técnico,  conforme demanda.  Parágrafo  único  –  Para  cada demanda haverá
solicitação expressa por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Acre ao Instituto de Terras do
Acre, contendo as informações necessárias à realização dos trabalhos e companhamento na
visita ao local, bem como disponibilidade de transporte e diária para o(s) técnico(s) designado(s).

Insituto de Terras do Acre -
Iteracre 08/10/2018 08/10/2021 0006186-11.2018.8.01.0000 2 Thays Souza Em

execução
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CIF S/N
O presente convênio, com caráter de reciprocidade institucional, tem por objetivo regulamentar
os termos e condições para que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre integre o CONSELHO DOS
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.

CONSELHO DOS TRIBUNAIS
DE JUSTIÇA 16/10/2019 16/10/2021 0007854-80.2019.8.01.0000 0 Sérgio

Francalino
Em

execução

CIB 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. PRIMEIRO ADITIVO - ASSINADO EM 28/11/2019.-

Banco Panamericano 28/11/2017 28/11/2021 0008853-04.2017.8.01.0000 1 Thays Souza Em
Execução

TCT 01/2020

O presente acordo de cooperação técnica tem por objeto disciplinar a troca de informações,
apoio  material  e  técnico,  cessão de equipamentos e  a  capacitação de pessoal  na área de
segurança institucional, dando maior efetividade ao que preceituam as Resoluções n. 176/2013 e
n. 239/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que traçam diretrizes e trazem determinações aos
Tribunais,  no que se refere à segurança de magistrados e servidores,  instituindo a Política
Nacional de Segurança do Poder Judiciário e o Sistema Nacional de Segurança no Poder Judiciário.

Tribunal Regional Eleitoral
do Acre - TRE 31/01/2020 31/01/2022 0000743-11.2020.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 02/2020

O presente Convênio tem por objeto, a cessão de 01 (uma) sala em cada um dos edifícios onde
estão localizados os Fóruns das Comarcas de Capixaba, Acrelândia e Plácido de Castro, situados,
respectivamente,  na  Rua  Francisco  Cordeiro  de  Andrade,  S/N,  Conquista,  69.922-000  –
Capixaba/AC; Avenida Governador Edmundo Pinto, 581 – Centro Acrelândia/AC. 69.945-000; e ,
por fim, Rua Juvenal Antunes, 1079 – Centro 69.928-000 – Plácido de Castro/AC, para utilização e
funcionamento dos Postos de Atendimentos ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Acre nos
referidos municípios, nos termos da legislação vigente.

Tribunal Regional Eleitoral
do Acre - TRE 07/02/2020 07/02/2022 0000743-11.2020.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

CIF 06/2018

Cessão de uma sala nas dependências do edifício onde está localizado o Cartório de Registro
Civil, o Tabelionado de Notas e o CEJUSC/TJ, no município de Santa Rosa do Purus, situado à Rua
Coronel José Ferreira, nº 1.173, Bairro Cidade Nova, para utilização e funcionamento de uma
Unidade do Tribunal Regional Eleitoral  do Acre naquele município,  nos termos da legislação
vigente. PRIMEIRO ADITIVO - ASSINADO EM 07/02/2020

Tribunal Regional Eleitoral
do Acre - TRE 15/02/2018 15/02/2022 0007754-96.2017.8.01.0000 1 Thays Souza Em

execução

TCT 03/2020

O presente Termo tem como objeto a cessão de 1 (uma) embarcação fluvial e 1 (um) motor de
popa, destinados à auxiliar as atividades judiciárias dos servidores da Comarca de Tarauacá, na
região ribeirinha dos rios Baixo e Alto Tarauacá, Muru e Envira. 1. A embarcação cedida tem as
seguintes  características:  barco novo em alumínio,  na  cor  prata  com faixas  em cor  verde,
possuindo  cobertura  solar  em  tecido  nylon  reforçado,  piso  com  forro  (estrado),  marca:
PETYBRAZIL, modelo: chata 600 SL, comprimento 5,90 metros, Portal 0,52 cm, 01 piloteiro mais 5
passageiros,  calado 0,05 cm, boca máxima 1,25 metros,  material  do casco: alumínio naval,
motorização 15 HP a 30 HP, casco 1.5 mm, lateral 1.2 mm, peso aproximado 90 kg, borda alta,
viveiro revestido c/polietileno, porta tanque, 06 porta isca, 04 porta vara, suporte de remo com
remo, piso de EVA (borracha antiderrapante), banco com enchimento de isopor, garantindo sua
flutuação; 1.2. O barco ora cedido, modelo chata 600 SL, rebitado, casco 1.5 mm, lateral 1.2 mm,
está avaliado pelo fabricante em R$ 5.330,00 (cinco mil e trezentos e trinta reais) à vista; 1.3. O
motor de popa cedido, acompanha rabeta com timão, e tem as seguintes características: marca
Honda; modelo GX 390, 14 HP, motor a gasolina 4 tempos OHV; 1.4. O presente Termo não inclui
a cessão de carreta rodoviária, guincho ou carretinha para transporte da embarcação.

Prefeitura Municipal de
Taraucá 18/02/2020 18/02/2022 0009349-62.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 42/2019

O presente  Termo  tem como  objeto  a  conjunção  de  esforços  para  o  desenvolvimento  de
atividades  de  fiscalização,  segurança,  monitoramento,  educação  ambiental,  participação  em
seminários conjuntos, preservação e sustentabilidade da Área de Preservação Permanente - APP
de  71.136,7080m²  afetada  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Acre  e  contígua  aos  dois
pactuantes, coibindo atos que venham a degradar a fauna e a flora da área afetada.

Polícia Militar do Estado do
Acre - PMAC 19/02/2020 19/02/2022 0005392-53.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução
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CIF 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. SEGUNDO ADITIVO - ASSINADO EM 05/03/2020.-

Escola Paulista da
Magistratura - EPM 23/08/2016 05/03/2022 0004829-64.2016.8.01.0000 2 Thays Souza Em

execução

TCT 06/2020

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica estabelecer parcerias entre os órgãos
e instituições signatárias, para o desenvolvimento de ações com vistas a implementação da Casa
de Justiça e Cidadania, no Bairro Cidade do Povo, visando oferecer ao cidadão residente no Bairro
Cidade do Povo e bairros  adjacentes,  serviços gratuitos  de assistência  jurídica voluntária  e
mecanismo para a solução de conflitos, assim como promover a inserção social e a prestação de
informações sobre serviços públicos, cidadania e direito, disseminando praticas institucionais
voltadas à promoção de proteção de direitos fundamentais e acesso à justiça.

• Defensoria Pública do
Estado do Acre - DPE/AC
• Ministério Público do
Estado do Acre - MPAC

• Ordem dos Advogados do
Brasil Secção do Acre -

OAB/AC

03/04/2020 03/04/2022 0007934-44.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em
execução

TCT 07/2020
O presente Termo 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.

Associação dos Advogados
de São Paulo - AASP 07/04/2020 07/04/2022 0000962-24.2020.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

ACTI 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 e e-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 Cassiano Em

Vigência

ACC 10/2018

O presente  ACORDO tem por  objeto  promover  a  cooperação  mútua  na  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,  deveres  e  valores,  bem como
atividades complementares de interesse comum. ADITIVO 2020

Ministério Público do Estado
do Acre - MPAC 02/05/2018 30/04/2022 0000678-84.2018.8.01.0000 0 Cassiano 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 02/05/2022 0003012-28.2017.8.01.0000 1 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

CIF 101/2019
O presente Convênio tem por objeto a "Instalação de sistema de videoconferência no âmbito do
Tribunal  de  Justiça  do  Acre  ,  de  modo  a  interligar  todas  as  varas  criminais  do  estado  e
implementação dos Projetos Visita Virtual e Audiências Virtuais no âmbito do Tribunal de Justiça
do Estado do Acre, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Departamento Penitenciário
Nacional - DEPEN 14/11/2019 11/05/2022 0006279-37.2019.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
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 28/06/2022 0003300-73.2017.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
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 10/07/2022 0003768-37.2017.8.01.0000 0 Rossany Em

execução



17

Tipo Número Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

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 10/07/2022 0003769-22.2017.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

CIF 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
Queiroz

Em
execução

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 10/10/2022 0004715-91.2017.8.01.0000 0 Thays Souza 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 10/10/2022 0005004-24.2017.8.01.0000 0 Thays Souza 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 10/10/2022 0005004-24.2017.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

ACTI 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”. ADITIVO 1 - 2019

Defensoria Pública do
Estado do Acre - DPE/AC 11/10/2017 11/10/2022 0006872-37.2017.8.01.0000 1 Thays Souza Em

Vigência

ACTI 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 01/12/2022 0007189-35.2017.8.01.0000 0 Thays Souza Em

Vigência

ACTI 02/2018
Estabelecer formas de cooperação entre o TJAC e o MPF para aprimorar o desempenho de suas
atribuições  constitucionais  e  legais,  em  especial,  disponibilizar  aos  servidores  lotados  na
Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria da República no Acre (ASSPA/PR-AC) o acesso
ao Sistema de Automação da Justiça (Portal e-SAJ)

Ministério Público da União -
MPU 12/01/2018 12/01/2023 0002110-75.2017.8.01.0000 0 Thays Souza Em

Vigência

TCT SN/2018

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a colaboração e cooperação entre a
Procuradoria-Geral do Estado do Acre, por intermédio do seu Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR,
e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por sua Escola do Poder Judiciário - ESJUD, visando à
realização  de  eventos  de  capacitação,  aperfeiçoamento  e  qualificação  profissional  para
servidores públicos, Procuradores do Estado do Acre e membros do Tribunal de Justiça do Estado
do Acre.

Procuradoria-Geral do
Estado do Acre - PGE/AC 31/01/2018 31/01/2023 0009369-24.2017.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

ACTI 13/2018 Permissão de acesso virtual ao Sistema de Automação do Judiciário – e-SAJ. AGÊNCIA BRASILEIRA DE
INTELIGÊNCIA - ABIN 13/03/2018 13/03/2023 0009370-09.2017.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

Vigência

ACTI 14/2018
O presente convênio tem como objeto a utilização do sistema e-RIDFT, que permite a consulta
acerca da existência de bens imóveis, matriculados em nome de determinada pessoa, bem como
a expedição de ordens de constrição ao Registro de Imóveis.

Associação dos Notários e
Registradores do estado do

Acre
23/03/2018 23/03/2023 0004184-39.2016.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

Vigência
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CIF 08/2018
Estabelecer mecanismos de cooperação entre a CGU e o TJAC, com vistas ao desenvolvimento de
projetos e ações que possam contribuir para a prevenção e o combate à corrupção, para a
promoção da transparência e da ética pública,  para o fomento do controle social  e para o
fortalecimento da gestão pública, com maior efetividade na proteção dos recursos públicos.

Ministério da Transparência
e Controladoria Geral da

União - CGU
30/04/2018 30/04/2023 0008945-79.2017.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

CIB 16/2018
O presente Convênio tem por objeto estabelecer as condições gerais e demais critérios a serem
observados  na  concessão  de  empréstimos  financeiros,  com  pagamento  mediante  consignação
em folha de pagamento, aos magistrados e servidores vinculados à CONVENENTE.

COOPERATIVA DE CRÉDITO
E INVESTIMENTOS DO ACRE

- SICOOB
02/05/2018 02/05/2023 0002305-26.2018.8.01.0000 0 Rossany Em

Execução

CIB 17/2018
O presente Convênio tem por objeto estabelecer as condições gerais e demais critérios a serem
observados  na  concessão  de  empréstimos  financeiros,  com  pagamento  mediante  consignação
em folha de pagamento, aos magistrados e servidores vinculados à CONVENENTE.

Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimentos
de Associados do Noroeste

de Mato Grosso e Acre -
SICREDI NOROESTE MT E

ACRE

21/05/2018 21/05/2023 0001067-69.2018.8.01.0000 0 Rossany Em
Execução

PI SN/2018

Propiciar  condições  para  o  estabelecimento  de  ações  conjuntas  de  cunho  técnico,  científico  e
cultural, entre a UFAC e o TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO, na forma mais
conveniente a ambas as Instituições e fundamentalmente voltadas para: I. Execução conjunta de
projetos  e  programas  relacionados  ao  ensino,  pesquisa  e  extensão;  II.  Intercâmbio  de
conhecimentos,  experiências  e  informações  técnicas  e  científicas;  III.  Realização  de  cursos,
programas e eventos de interesse comum aos partícipes; IV. Utilização conjunta da infraestrutura
física de ambas as entidades tais como laboratórios, bibliotecas e salas ambiente; V. Intercâmbio
de  pessoal  para  atuação  em  projetos  conjuntos  dos  partícipes,  proporcionando,  inclusive,
oportunidade cessão de vagas nos  cursos  de aperfeiçoamento,  caso seja  conveniente para
ambas as partes.

Fundação Universidade
Federal do Acre - UFAC 19/06/2018 18/06/2023 0003623-44.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

CIF 04/2018
Viabilizar o cumprimento de mandados judiciais expedidos pela Justiça Eleitoral acreana por meio
de  Oficiais  de  Justiça  do  quadro  de  pessoal  do  TJ-AC  ou  por  servidores  por  estes  designados,
mediante reembolso nos termos e condições estipulados nas cláusulas deste instrumento.

Tribunal Regional Eleitoral
do Acre - TRE 16/07/2018 16/07/2023 0004851-54.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em

execução

CIB 25/2018
Estabelecer  as  condições  gerais  e  demais  critérios  a  serem  observados  na  concessão  de
empréstimos  financeiros,  com  pagamento  mediante  consignação  em  folha  de  pagamento,  aos
magistrados e servidores vinculados à CONVENENTE.

SICOOB UNIRBO -
Cooperativa de Crédito de

Livre Admissão de Rio
Branco Ltda

31/08/2018 31/08/2023 0005235-17.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em
Execução

TCT 26/2018
O objeto do presente contrato de credenciamento é a venda de bens e/ou serviços por parte do
CEAC,  aos  SERVIDORES/BENEFICIÁRIOS  do  TJAC,  sem  qualquer  dependência  ou  fiscalização
deste,  mediante  remuneração  que  lhe  será  paga  diretamente  pelo  SERVIDOR/BENEFICIÁRIO.

Centro de Estudos do Acre -
CEAC - Polo CERS 04/09/2018 04/09/2023 0006543-88.2018.8.01.0000 0 Patrícia Em

execução

TCT 31/2018

O presente Acordo visa efetivar a parceria entre o TJAC e a FACULDADE FUTURA, 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.
Parágrafo único. O estágio não gerará vínculo empregatício de qualquer natureza com o Poder
Judiciário.

FACULDADE FUTURA 08/10/2018 08/10/2023 0006457-20.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em
execução

TCT 32/2018
O presente Termo tem por objeto a prestação de serviços ao TJAC, mediante a intermediação e
promoção de integração entre  este  e  a  FACULDADE FUTURA,  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 FUTURA 08/10/2018 08/10/2023 0006455-50.2018.8.01.0000 0 Cassiano Em
execução



19

Tipo Número Objeto Instituição Início
Vigência

Final
Vigência Processo Aditivo Sup. Status

CPSF 01/2018

O presente Contrato tem por objeto a prestação, pelo Banco, dos seguintes serviços ao Tribunal:
em regime de exclusividade: a) Centralização no Banco, da administração dos depósitos judiciais
estaduais e Requisições de Pequeno Valor (RPV) efetuados à ordem do Tribunal, na forma das
disposições do Anexo I; b) Manutenção das contas especiais de precatórios, das contas do Fundos
do  Poder  Judiciário,  da  centralização  financeira  com  as  cobranças  das  taxas  judiciárias  e
pagamento  de  fornecedores,  ou  seja,  toda  a  movimentação  do  Tribunal.

Banco do Brasil S.A. - BB 10/10/2018 10/10/2023 0003187-85.2018.8.01.0000 0 Thays Souza Em
Execução

TCT 12/2019

O presente Termo tem por objeto a conjunção de esforços entre os Poderes Executivo e Judiciário
com o intuito de fortalecer a segurança institucional do Poder Judiciário, e, como resultado, de
todo  o  Estado,  com  o  chamamento  de  praças,  oficiais  intermediário  e  subalternos,  Major  e
demais oficiais superiores da Polícia Militar, conforme disposto na Lei Complementar Estadual n.º
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  caráter
transitório.

Poder Executivo do Estado
do Acre - Governo 01/01/2019 01/01/2024 0002940-70.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 003/2019
O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos
critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar  os recursos retidos
de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pelo
TJAC, bem como viabilizar o acesso do TJAC aos saldos e extratos das contas abertas.

Banco do Brasil S.A. - BB 11/04/2019 11/04/2024 0002114-06.2019.8.01.0000 0 Rodrigo
Queiroz

Em
execução

TCT 08/2020

O  presente  Termo  de  Cooperação  Técnica  tem  por  objeto  a  Instalação  do  Sistema  de
Videoconferência nos Fóruns e Sistema Prisional do Estado do Acre. Parágrafo único. Para a
implantação do Sistema acima citado, objeto deste termo, o TJAC cede ao IAPEN, para instalação
em sala designada pelo mesmo, o uso dos equipamentos de videoconferência, pertencentes ao
patrimônio deste Poder Judiciário.

Instituto de Administração
Penitenciária do estado do

Acre – IAPEN
23/04/2020 23/04/2024 0001822-25.2020.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 11/2019 Pelo presente Instrumento o TJAC concede ao ISE permissão de uso do Sistema “Malote Digital”,
visando à troca eletrônica de correspondências oficiais.

Instituto Sócio-educativo do
estado do Acre - ISE 15/05/2019 15/05/2024 0003142-47.2019.8.01.0000 0 Rodrigo

Queiroz
Em

execução

ACC 17/2019
O presente ACORDO tem como objetivo estabelecer as bases de uma cooperação recíproca que
permita  a  promoção e  realização de  atividades  de  interesses  comuns e  benefício  mútuo -
Intercâmbio. Com vistas a realização de atividades e eventos acadêmicos, intercâmbio e outros
de interesse comum.

Faculdade da Amazônia
Ocidental - FAAO 27/05/2019 27/05/2024 0004238-68.2017.8.01.0000 0 Gorete

Feitosa
Em

execução

TCT 19/2019

Constitui objeto do presente Termo, a cooperação entre os partícipes, visando à prestação de
serviço  voluntário  nas  Unidades  Jurisdicionais  e  Administrativas  do  Poder  Judiciário  visando
promover  a  relação  teoria  e  prática  e  de  igual  modo  colaborar  na  formação  profissional  dos
acadêmicos, estimular a consciência e responsabilidade social, a solidariedade e a cooperação na
melhoria da prestação jurisdicional, em consonância com o disposto na Lei Federal n. 9.608 de 18
de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a Portaria nº 613 de 18 de
maio de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Acre.

União Educacional do Norte
- Uninorte 18/06/2019 18/06/2024 0004257-06.2019.8.01.0000 0 Maria

Goreth
Em

execução

TCT 202019

Constitui objeto do presente Termo, a cooperação entre os partícipes, visando à prestação de
serviço  voluntário  nas  Unidades  Jurisdicionais  e  Administrativas  do  Poder  Judiciário  visando
promover  a  relação  teoria  e  prática  e  de  igual  modo  colaborar  na  formação  profissional  dos
acadêmicos, estimular a consciência e responsabilidade social, a solidariedade e a cooperação na
melhoria da prestação jurisdicional, em consonância com o disposto na Lei Federal n. 9.608 de 18
de fevereiro de 1998 que dispõe sobre o serviço voluntário e com a Portaria nº 613 de 18 de
maio de 2015 que institui e regulamenta o serviço voluntário no âmbito do Poder Judiciário do
Estado do Acre.

Sociedade de Ensino
Superior do Acre - AESACRE 18/06/2019 18/06/2024 0004258-88.2019.8.01.0000 0 Maria

Goreth
Em

execução
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TCT S/N

O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a colaboração e cooperação entre o
Tribunal de Contas do Estado do Acre, por intermédio de sua Escola de Contas e o Tribunal de
Justiça do Estado do Acre, por intermédio de sua Escola do Poder Judiciário, visando à realização
de eventos de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional para servidores públicos,
Conselheiros e Magistrados.

Tribunal de Contas do
Estado do Acre - TCE 05/07/2019 05/07/2024 0004268-06.2017.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCT 072019

O presente Termo visa efetivar a parceria entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE e a
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  ACRE,  objetivando  os  termos  de  uma  cooperação  técnico-
institucional,  abrangendo  o  aperfeiçoamento  através  da  realização  de  ESTÁGIOS  NÃO
OBRIGATÓRIOS, bem como, o incremento de atividades de pesquisa e serviços aos alunos em
formação superior, regularmente matriculados e com frequência efetiva.

Fundação Universidade
Federal do Acre - UFAC 08/07/2019 07/07/2024 0004890-17.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCU 41/2019

O presente Termo de Cessão de Uso tem por objeto a cessão de um espaço físico medindo
743,27  m²  (setecentos  e  quarenta  e  três  metros  quadrados  e  vinte  e  sete  centímetros
quadrados),  construído  em  alvenaria,  e  área  externa  equivalente  a  1.500  m²  (um  mil  e
quinhentos metros quadrados), localizado na Cidade Judiciária, BR – 307 km 09, nº 4080, bairro
Boca da Alemanha, Cruzeiro do Sul-AC.

Tribunal Regional Federal
da Primeira Região - TRF1 18/11/2019 18/11/2024 0007801-36.2018.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

TCU 01/2020

O presente Termo de Cessão de Uso tem por objeto a cessão de um prédio pertencente ao
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na Avenida Prefeito Rolando Moreira - Centro, no
município de Brasiléia, medindo dez metros de frente por quarenta ditos de fundo, com uma área
de quatrocentos metros quadrados e um perímetro de cem metros lineares, limitando-se pela
frente com a Avenida Prefeito Rolando Moreira, lado direito com a rua Hilário Alves Meireles, lado
esquerdo com Tufic Misael Saady e aos fundos com o mesmo Tufic Misael Saady e um prédio com
as  áreas  seguintes:  299  m2  e  um  anexo  de  18,16  m2,  com  as  seguintes  especificações:  Piso
Térreo: Uma loja, duas salas, uma copa e um banheiro - Piso Superior: uma sala, três quartos,
uma sala de jantar, um, dispensa, uma cozinha e um hall, de acordo com registro na Serventia
Geral de Imóveis, Livro 2-F, às fls. 179 - matrícula/Registro de n° 2.712, de 18/11/2002.-

Prefeitura Municipal de
Brasiléia 09/01/2020 09/01/2025 0002619-35.2019.8.01.0000 0 Thays Souza Em

execução

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

TCT 002/2020

O  presente  Termo  tem  como  objeto  a  cessão  dos  softwares,  Sistema  de  Correições  das
Serventias Extrajudiciais, Sistema de cadastro de Serventias e o Sistema de Prestação de Contas
dos Interinos, desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, visando ao
aperfeiçoamento e a modernização da fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro do Estado
do Acre mediante implantação de ferramentas de tecnologia. Futuros aperfeiçoamentos e novas
funcionalidades desenvolvidas pelo TJSC poderão ser cedidos ao TJAC nos termos deste termo de
cessão. Não se inclui neste termo de cooperação técnica equipamentos ou licenças de softwares
de terceiros eventualmente necessários para a utilização dos Sistemas supracitados. A cessão
dos  softwares  restringe-se  à  autorização  de  uso  e  encaminhamento  dos  códigos-fonte,
documentação existente e orientações sobre o sistema para a equipe do TJAC, não havendo
obrigações por parte do TJSC relacionadas a estudos para adequação tecnológica ou de negócio
dos sistemas para a realidade do TJAC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA
CATARINA - TJSC

22/01/2020 22/10/2025 0001410-65.2018.8.01.0000 0 Thays Souza Em
execução

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
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CIB 13/2009

O Presente Convênio tem por objeto estabelecer as condições relativas à consignação em folha
de  pagamento  de  empréstimos  bancários,  contraídos  por  servidores/proponentes  do
CONVENENTE, nos termos autorizados pela Portaria nº 179/2004 da Presidência deste Tribunal,
publicada no Diário da Justiça deste Estado, no dia 04 de março de 2004, a qual faz parte
integrante do presente Convênio.

Caixa Econômica Federal -
CEF 22/06/2009 31/12/2050 0000469-52.2017.8.01.0000 1 Rodrigo

Queiroz
Em

Execução

Total de Termos: 176


