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1 TCT 2020 02/2020

O presente projeto visa à reinserção, nos quadros da Rádio Aldeia FM 

(integrante do Sistema Público de TCT  05/2020     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 
17/02/2020 17/02/2021 0004074-35.2019.8.01.0000 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv

2 TCU 2020 09/2020

Pelo presente Instrumento o cedende cede ao cessionário acima aludido, o 

uso de 06 (seis) notebooks abaixo TCU  09/2020     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 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv

3 TCT 2020 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

TCT  01/2020     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 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv

4 TCT 2020  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

TCT  02/2020     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 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv

5 TCT 2020 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 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv
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6 TCT 2020 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 Advogados do 

Brasil 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 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv

7 TCT 2020 07/2020 

O presente Termo tem por objeto o fornecimento da transcrição eletrônica 

do Banco de Dados de Ementas Associação dos 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 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv

8 TCT 2020 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 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv

9 TCU 2020 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 18/11/200

Prefeitura Municipal de 

Brasiléia
09/01/2020 09/01/2025 0002619-35.2019.8.01.0000 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv

10 TCT 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 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 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 Em execução Intranet.tjac.jus.br/jusconv

/Volumes/DADOS/Mesa /Tribunal de Justiça do Estado do Acre/Intranet.tjac.jus.br/jusconv
/Volumes/DADOS/Mesa /Tribunal de Justiça do Estado do Acre/Intranet.tjac.jus.br/jusconv
/Volumes/DADOS/Mesa /Tribunal de Justiça do Estado do Acre/Intranet.tjac.jus.br/jusconv
/Volumes/DADOS/Mesa /Tribunal de Justiça do Estado do Acre/Intranet.tjac.jus.br/jusconv
/Volumes/DADOS/Mesa /Tribunal de Justiça do Estado do Acre/Intranet.tjac.jus.br/jusconv

