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Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – Divisão Central de Contratos e Convênios

Relatório Geral de Convênios Vigentes em Janeiro de 2014
Código Convenentes Objetivo do Convênio Início Término Valor R$

TCU Nº 07/2012 Ana Maria Gomes Brito ME 21/05/13 21/05/14 R$ 2.050,00 (mensal)

TCU Nº 06/2012 Ana Maria Gomes Brito ME 11/03/13 11/03/14 R$ 5.000,00 (mensal)

CV N° 137/2013
Veiculação do programa “Judiciário em Evidência” na grade de programação da TV Assembléia.

03/10/13 03/10/14 R$ 0,00

CV Nº 12/2011 18/05/11 28/02/15 R$ 0,00

CV N° 15/2007 31/05/07 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº20/2011 Banco Citibank S.A. 30/01/12 30/01/17 R$ 0,00

CV S/Nº Banco do Brasil S/A 20/03/95 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 43/2010 Banco do Brasil S/A 30/07/10 30/07/14 R$ 0,00

CV S/ Nº Banco do Brasil S/A 10/03/98 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 11/2010 Banco do Brasil S/A 15/03/10 15/03/15 R$ 0,00

CV nº 39/2009 Banco do Brasil S/A
Possibilitar o Banco efetuar pagamentos aos beneficiários de créditos diversos por ordem do TJCE.

14/07/09 14/07/14 R$ 0,00

CV Nº 57-2009 Banco do Brasil S/A 14/07/09 14/07/14 R$ 0,00

TCU Nº 01/2010 Banco do Brasil S/A 15/04/10 15/04/14

TCU Nº  10/2010 Banco do Brasil S/A 10/12/10 03/12/14 R$ 0,00

TPU Nº 01/2009 CAGECE
Para uso exclusivo da licenciada do direito de uso do seguinte sistema de propriedade da CAGECE.

21/06/11 21/06/21 R$ 0,00

CV S/ Nº CAGECE 21/06/11 21/06/21 R$ 0,00

CV S/ Nº Caixa Econômica Federal 10/03/98 Indeterminado R$ 0,00

Concessão de uso do espaço reservado para o funcionamento de restaurante/lanchonete, medindo aproximadamente 247,63 m², 
localizado no Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Ceará.

Contratação de empresa especializada na exploração de Restaurante com serviço do tipo “Self-Service” e Lanchonete, mediante 
concessão de uso de área total de 490,05m², localizado no prédio do Fórum Clóvis Beviláqua.

Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará 

Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará

Cessão mútua de servidores entre o TJCE e a Assembleia Legislativa do Ceará, com a finalidade de possibilitar a cooperação 
técnica e a troca de serviços entre as partes, objetivando a execução de tarefas de natureza técnica e/ou administrativa, no âmbito 
de suas competências e atribuições, de acordo com as necessidades de cada órgão.

Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE BELA 
CRUZ

O TJCE cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito e por prazo indeterminado, o imóvel, localizado na Rua Capitão Miguel Lopes, s/nº, 
confronte a Praça Matriz, em Bela Cruz-CE, anteriormente destinada à Residência Oficial do Juiz da Comarca.    

Cooperação técnica e operacional entre os partícipes na criação de alternativa para atendimento e conciliação de interesses entre 
consumidores e os bancos acima determinados, por meio de adoção de procedimentos que antecedam e previnam o ajuizamento  
de ações. 

Pagamento dos benefícios do PASEP, pelo TJCE,  aos seus servidores, beneficiários do programa, com recursos previamente 
transferidos em seu favor pelo BANCO.

Autorizar o BANCO a receber as guias de recolhimento do FERMOJU e demais receitas mediante arrecadação de guias não 
compensáveis e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores arrecadados, com extensão da autorização do 
recebimento das guias da arrecadação e demais receitas a todos os pontos de atendimento do BANCO, inclusive por intermédio de 
terceiros contratados, e, em especial, o BANCO POPULAR DO BRASIL, conforme os termos deste Convênio.

Termo de Cessão de Uso de instalações existentes no Fórum Clóvis Beviláqua, destinadas para sediar uma Agência do Banco do 
Brasil

A ENTIDADE incumbir-se-á de proceder ao pagamento dos benefícios (art. 5º do Decreto 4.751, de 17/06/2003) do PASEP aos seus 
servidores, Beneficiários do Programa, com recursos previamente transferidos em seu favor pelo ADMINISTRADOR.

Estabelecer as condições de utilização pelo TJCE do sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante 
denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de 
bens e serviços comuns.

Cessão de uso, de uma área de aproximadamente 35m² (trinta e cinco metros quadrados) dentro do Palácio da Justiça, localizado 
no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – CAMBEBA

O CEDENTE cede parte do imóvel de sua propriedade situado na Av. Desembargador Floriano Benevides nº 220, Água Fria, nesta 
Cidade, com área de aproximadamente 319,26m² ao CESSIONÁRIO.

Cessão para Uso exclusivo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, do direito de uso do seguinte sistema de propriedade da 
CAGECE: 1) Sistema de Gestão de Projetos e 2) Sistema de Gerenciamento de Resultados.

Termo de Permissão de Uso de instalações existentes no Fórum Clóvis Beviláqua, destinadas para sediar uma representação da 
Caixa Econômica Federal
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CV N° 18/2012 Caixa Econômica Federal
Concessão de empréstimos, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, ao servidores do TJCE.

30/03/12 30/03/17 R$ 0,00

CV N° 49/2012 Caixa Econômica Federal 23/04/12 23/04/17 R$ 0,00

CV N° 78/2012 Caixa Econômica Federal 04/09/12 30/03/16 R$ 0,00

CV Nº 36/2012 Caixa Econômica Federal 11/09/12 11/09/14 R$ 27.000,00

CV Nº 01/2006 31/01/06 Indeterminado R$ 0,00

TD Nº 05/2013 28/05/13 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 105/2013 31/07/13 31/07/14 R$ 12.000,00

CV S/Nº 26/09/11 31/12/14 R$ 0,00

CV S/Nº Conselho Nacional de Justiça 23/08/11 Indeterminado R$ 0,00

TD Nº 028/2012 Conselho Nacional de Justiça Doação de equipamentos de informática, em conformidade com as disposições constantes do Termo de Compromisso nº 021/2009 30/06/13 Indeterminado R$ 0,00

TD Nº 030/2012 Conselho Nacional de Justiça 25/07/12 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 87/2012 27/09/12 27/09/17 R$ 0,00

CV Nº 15/2012 23/04/12 23/04/14 R$ 0,00

CV Nº 004/2002 14/04/02 14/04/22 R$ 0,000

CV N° 02/2014 10/01/14 10/01/15 R$ 0.00

Estabelecer condições especiais e procedimentos a observar na operacionalização da concessão, pela CAIXA, de Crédito 
Imobiliário para financiamento de imóveis residenciais em favor de servidores públicos efetivos, inativos e pensionistas do Tribunal.

Estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalização da abertura de linha de crédito para antecipação da verba 
remuneratória denominada Parcela Autônoma de Equivalência – PAE com pagamento mediante consignação em folha de 
pagamento dos magistrados do Poder Judiciário Estadual do Estado do Ceará.

Possibilitar o acesso às informações registradas no SINAPI – SIPCI, conforme opção(ões), função(ões) e perfil(is) discriminados no 
ANEXO I, que passa a fazer parte deste instrumento, onde o CONVENENTE, através de sua rede, poderá consultar e obter 
informações, de acordo com a abrangência atribuída pelo gestor do sistema para o qual solicitou acesso, estando ciente do grau de 
sigilo atribuído à informação disponibilizada.

Cartório do Registro Civil do 
distrito de Itacima/CE

Cessão, à título gratuito e por prazo indeterminado de 01 (um) microcomputador CPU, marca IBM, com mouse, modelo 350 P-100, 
série nº 82KR7CA, tombo nº 10259; 01 (um) monitor, marca IBM, modelo G40, série nº 6677639, tombo nº 11067; e 01 (um) teclado, 
marca IBM, modelo A, série nº 1023062, tombo nº 9481, todos equipamentos de propriedade do TJCE e que estavam sem 
utilização.

Centro Educacional da 
Juventude Padre João Piamarta

Doação, sem ônus, ao Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, dos equipamentos de informática inservíveis ou 
obsoletos, descritos no Anexo Único do Termo de doação.

Colégio Permanente de 
Presidentes de Tribunais de 
Justiça do Brasil

com caráter de reciprocidade institucional, consiste em regulamentar os termos e condições para que o Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará integre o Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil;

Companhia de Habitação do 
Ceará - COHAB/CE

Ceder o uso dos imóveis de propriedade da COHAB, à título gratuito e precário, objetivando acomodar, nos mesmos, serviços ou 
atividades judiciárias e ainda a utilização de área para estacionamento:1. prédio com área de 423,80m2, construído em terreno de 
1802,50m2 localizado na rua 729, nº 443, conjunto Ceará 3º Etapa, Fortaleza/CE, onde funciona a 5º Unidade dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais: 2. prédio com área de 1355,20m2, construído em terreno de 1406,00m2 localizado na Avenida Santos 
Dumont, nº 1400, Aldeota, Fortaleza-CE, onde esta funciona o Fórum das Turmas Recursais Prof. Dolor Barreira; 3. Terreno com 
área de 5063,50m2, localizado a avenida General Afonso Albuquerque, s/n, Cambeba, Fortaleza-CE, onde funciona o 
estacionamento do lado do Tribunal de Justiça/Corregedoria. 4. prédio com área de 369,50 m2, construído em terreno de 400,50 m2, 
localizado a avenida K, 130, Conjunto José Walter, Fortaleza/CE, onde funciona a 18º Unidade dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais.

Transferir ao TJCE a responsabilidade pela administração e guarda de todas as licenças Vmware, que acompanharam os 
computadores servidores doados pelo CNJ a este Tribunal.

Doação de equipamentos de informática  em conformidade com as disposições constantes no Termo de Compromisso n° 021/2009 
firmado entre as partes.

COOPERJURIS - Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo 
dos Magistrados

Concessão de crédito consignado, pela COOPERJURIS, a seu exclusivo critério, obedecidas as suas normas de concessão de 
crédito e financiamentos, aos servidores e magistrados ativos, aposentados e pensionistas de pensão provisória de montepio do 
Poder Judiciário, doravante denominados simplesmente COOPERADOS.

Defensoria Pública Geral do 
Estado do Ceará

Estabelecer a mútua cooperação técnica entre os partícipes objetivando a cessão de espaço para funcionamento da Defensoria 
Pública do Estado, nas instalações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Departamento da Polícia 
Federal no Estado do Ceará

O TJCE cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o prédio onde funcionava o Fórum da Comarca de Juazeiro do Norte, localizado 
na Rua Interventor Major Erivando da Cruz, n.º 50 – Bairro Matriz – Juazeiro do Norte/CE.  

Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos

Prestação pela ECT ao TJCE, do Serviço de Protocolo Postal - SPP, o qual consiste no recebimento, protocolo, transporte e entrega 
de petições, recursos e documentos, exclusivamente em território nacional, endereçados aos órgãos jurisdicionados ao TJCE.
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CCU S/Nº 01/06/13 01/08/14 R$ 0,00

TCU S/Nº 19/08/09 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 32/2010 20/05/10 05/04/14 R$ 6.093.794,52

CV S/Nº 13/08/13 13/08/14 R$ 0,00

CV Nº 35/2010 05/08/10 05/08/14 R$ 0,00

CV Nº 48/2011 Faculdade Farias Brito 20/12/11 20/12/16 R$ 0,00

CV Nº 40/2010 22/07/10 22/07/14 R$ 0,00

S/ Nº 14/04/04 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 19/2012 Faculdades Nordeste 08/03/12 08/03/17 R$ 0,00

CV Nº 155/2013 Faculdade Paraíso do Ceará 02/12/13 02/12/16 R$ 0,00

CV Nº 98/2012 FAECE 31/10/12 31/10/14 R$ 0,00

CV S/Nº Veiculação do programa “Judiciário em Evidência” na grade de programação da TV O Povo. 21/11/13 11/11/14 R$ 0,00

CV S/Nº Governo do Estado do Ceará 09/12/11 31/12/14 R$ 0,00

Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Portuária

Concessão de uso de uma área, de 40,00 m² (quarenta metros quadrados) localizada no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em 
Fortaleza/CE, destinada ao funcionamento da 4ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Fortaleza, localizada 
no Terminal de Passageiros.

Empresa de Tecnologia da 
Informação do Ceará – ETICE

Cessão de uso por parte da cedente ao cessionário, de 01 (uma) Switch nº 74000040, marca 3COM, modelo S3610 com 
tombamento 62-402 e de 02 (duas) interfaces Gbic séries: H0001429-H0001420.

Empresa de Tecnologia da 
Informação do Ceará – ETICE

Cooperação técnica entre os partícipes, visando a integração e compartilhamento dos serviços da Rede Governamental, contratados 
pela Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG junto à empresa TNL PCS S/A., correspondente à Comunicação de Dados, 
Internet e Imagens, conforme Extrato de Contrato nº 14/2010, publicado no Diário Oficial do Estado de 06/04/2010, e sub-rogado à 
ETICE conforme Extrato de Sub-rogação publicado no Diário Oficial do Estado do dia 20/05/2010

Estado do Ceará e o Município 
de Fortaleza

Estabelecer a cooperação técnico-administrativa, visando à suspensão temporária da taxa administrativa da COHAB-CE, à remissão 
e à isenção de tributos municipais, bem como à redução de emolumentos cobrados pelas serventias extrajudiciais, para fins de 
registro imobiliário dos imóveis em benefício dos promitentes compradores dos bens imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da 
Habitação – SFH, através de programas de interesses sociais que beneficiam as famílias de baixa renda, cuja Companhia de 
Habitação do Ceará – COHAB-CE “Em Liquidação” seja proprietária e/ou interveniente a qualquer título, bem como à participação no 
esforço conjunto para a concretização dos procedimentos de Regularização Fundiária de Conjuntos habitacionais erigidos pelo 
Estado do Ceará sob o regime de mutirão.

Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Cajazeiras 
– FAFIC

Estabelecer, por via do Estágio não obrigatório, a cooperação mútua entre as partes convenentes no sentido de propiciarem ao 
aluno estagiário oportunidade para aprofundar  conhecimentos e desenvolver habilidades significativas  para a formação  
profissional a um só tempo teórica  e prática, com bolsa, aos estudantes selecionados nos termos deste Convênio, que estejam 
realizando curso de graduação junto à  Conveniada.

A Faculdade Farias Brito cede um prédio situado na Rua Osório Palmella, 260, Varjota, Fortaleza, Ceará, área de aproximadamente 
180m²,  reformada de acordo com o projeto arquitetônico fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e mobiliada nos 
padrões da Faculdade Farias Brito, para a implantação e funcionamento, da 25ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal – 
JECC

Faculdade Grande Fortaleza - 
FGF

Estabelecer, por via do Estágio não obrigatório, a cooperação mútua entre as partes convenentes no sentido de propiciarem ao 
aluno estagiário oportunidade para aprofundar  conhecimentos e desenvolver habilidades significativas  para a formação  
profissional a um só tempo teórica  e prática, com bolsa, aos estudantes selecionados nos termos deste Convênio, que estejam 
realizando curso de graduação junto à  Conveniada.

Faculdade Integrada do Ceará 
– FIC

A FIC cede uma área de aproximadamente 200 metros quadrados. do prédio situado na Visconde de Mauá, 1940, Aldeota. de 
acordo com o projeto arquitetônico fornecido TJCE para a instalação e o funcionamento, da 12ª Unidade do Juizado Especial Civil e 
Criminal - JECC.

A FANOR, cede uma área de aproximadamente 310 metros quadrados, do prédio situado na Av. Santos Dumont, nº 7800, Dunas, 
Fortaleza, Ceará, de acordo com o projeto arquitetônico fornecido TJCE, para a instalação e o funcionamento, pelo prazo definido na 
cláusula sexta, da extensão  da 24ª Unidade  do Juizado Especial Cível e Criminal – JECC, bem como um espaço de 
aproximadamente 30 metros quadrados, destinado à guarda de bens apreendidos pelo JECC.

A FAP/CE,  cede uma área de aproximadamente 116,65 metros quadrados, do prédio situado na Rua Santa Isabel, nº 227, Bairro 
São Miguel, em Juazeiro do Norte (contíguo ao Núcleo de Prática Jurídica - NPJ), de acordo com o projeto arquitetônico fornecido 
TJCE, para a instalação e o funcionamento do Juizado Especial Cível e Criminal – JECC, da Comarca de Juazeiro do Norte.

Estabelecer, por via do Estágio não obrigatório, a cooperação mútua entre as partes convenentes no sentido de propiciar ao aluno 
estagiário oportunidade para aprofundar  conhecimentos e desenvolver habilidades significativas  para a formação  profissional a um 
só tempo teórica  e prática, com bolsa, aos estudantes selecionados nos termos deste Convênio, que estejam realizando curso de 
graduação junto à  Conveniada.

Fundação Demócrito Rocha 

Promover a integração institucional entre o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e o  Governo do Estado do Ceará, visando o 
intercâmbio de informações e desenvolvimento de tecnologias de controle para uso comum.
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CV S/Nº 31/01/11 31/12/14 R$ 0,00

CV Nº 163/2013 18/12/13 18/12/14 R$ 50.000,00

TCU N° 03/2012 03/08/12 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 28/2010 Matriz Criativa Núcleo de Ação 19/05/10 19/05/15 R$ 0,00

 Ministério da Previdência Social 05/09/08 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 56/2010 Articular  e a conjunção de reforços dos partícipes com o intuito de estabelecer mediante integração de suas atividades. 21/07/10 21/07/15 R$ 0,00

CV nº 81/2009 30/11/09 Indeterminado R$ 0,00

CV nº 02/2007 Município de Acaraú 03/04/07 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Alcântaras 30/10/06 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Alto Santo 02/01/97 Indeterminado R$ 0,00

CV N° 15/2002 Município de Amontada 01/04/02 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Banabuiú 27/11/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Barro 31/07/97 Indeterminado R$ 0,00

CV N° 28/2006 Município de Baturité 21/10/06 Indeterminado R$ 0,00
CV S/ Nº Município de Bela Cruz Estabelecer um sistema de remuneração do trabalho externo do preso, que será realizado em serviços e obras públicas. 15/05/03 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Bela Cruz 20/01/04 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 14/2002 Município de Capistrano 19/08/02 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Cariré 11/06/04 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Caririaçu 19/06/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Caririaçu 04/08/04 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Carnaubal 08/03/96 Indeterminado R$ 0,00

Governo do Estado do Ceará 
com interveniência da SEPLAG

Cessão de servidores para o Poder Judiciário do Estado do Ceará, somente poderá ocorrer quando para a prestação de serviços, 
sendo com ônus para origem nos termos referidos no inciso i alínea b e com ressarcimento. 

Instituto Venelouis Xavier 
Pereira

Apoiar institucionalmente o Projeto “Amor à Vida, Crack Não”, para elaboração e execução de uma campanha com vistas a 
promover o combate ao uso de drogas ilícitas, tendo em vista o foco social do qual o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está 
incumbido.

Juiz Antônio Vandemberg 
Francellino Freitas

Cede a o CESSIONÁRIO, a título gratuito, precário e por prazo indeterminado, o imóvel da Residência Oficial da Comarca de 
Juazeiro do Norte, situado na Rua Cícero Alencar Ribeiro, n° 100, Condomínio Judiciário, Casa 06, Bairro Planalto, no município 
citado.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e a Segunda Convenente, visando oferecer, aos servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Ceará, acesso aos serviços executados pelo Projeto Criar – atendimento psicoterapêutico destinado ao 
público infantil, adolescente e adulto, a preços acessíveis.

Estabelecimento de condições que regularão os compromissos entre os Partícipes para a implementação do PARSEP II, visando 
criar condições básicas, no segmento técnico, para subsidiar a formulação de propostas que assegurem a viabilidade financeira a 
atuarial dos sistemas estaduais de previdência.

Ministério Público do Estado do 
Ceará

Movimento Emaús - Amor e 
Justiça

Doar, sem ônus, ao Movimento Emaús – Amor e Justiça, materiais inservíveis às atividades do TJCE, bem como sem relevante 
valor econômico, histórico e/ou administrativo, tais como copos, caixas de papelão, papéis, livros e revistas já utilizados, resíduos 
sólidos e materiais descartáveis em desuso e/ou sem finalidade

Cessão de Uso, a título gratuito e por prazo indeterminado, o imóvel, localizado nos altos do edifício do Banco do Brasil, situado na 
Praça São Sebastião, no Bairro Centro, em Acaraú-CE, onde funcionava o antigo Fórum da Comarca.   

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Alcântaras e o TJCE, visando oferecer condições que compatibilizem 
os altos interesses da Justiça local e da comunidade alcantarense.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Alto Santo e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, visando 
oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça local e da comunidade de Alto Santo.

Estabelecer um Sistema de remuneração  do Trabalho Externo do Preso, que será realizado em serviços e obras públicas, de 
conformidade com o que estabelece o art. 36, §2º da Lei de Execução Penal.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Banabuiú e o TJCE, visando oferecer condições satisfatórias ao 
funcionamento da Justiça desta Comarca. 

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Barro e o TJCE,  visando  estabelecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade barrense.

O TJCE cede, a título gratuito e em regime de comodato, por prazo indeterminado, o imóvel, Matrícula nº 1856 - Cartório do 2º Ofício 
de Baturité, localizado na Praça Ouvidor-Mor Vitorino Soares Barbosa, s/nº, em Baturité-CE, com área construída de 487m2, onde 
funcionava o antigo Fórum da Comarca. 

Estabelecer um sistema de pagamento de exames de DNA para pessoas comprovadamente carentes de recursos financeiros, com 
o objetivo de deslindar a certeza, através do exame pericial, nas ações de investigação de paternidade, que tramitam na Comarca 
de Bela Cruz

Cessão, a título gratuito do prédio onde funcionava o Fórum de Capistrano, localizado na Rua Cel. Francisco Nunes Cavalcante, 
sem nº, para servir de sede para a Secretaria Municipal de Educação.

Estabelecer o custeamento de exames de DNA para pessoas comprovadamente carentes e residentes no município de Cariré, com 
vistas a dar celebridade as ações de investigação de paternidade.

Estabelecer um sistema de cooperação Entre a Prefeitura Municipal de Caririaçu e o TCJE, visando oferecer condições que 
compatibilizem os altos interesses da Justiça local e da comunidade de Caririaçu.

Estabelecer um sistema de pagamento de exames de DNA para pessoas comprovadamente carentes de recursos financeiros, com 
o objetivo de deslindar a certeza, através desse exame pericial, nas ações de investigação de paternidade.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município  Carnaubal e o TJCE, visando oferecer condições satisfatória ao pleno 
funcionamento da Justiça local.
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 CV S/ Nº Município de Cascavel 06/11/98 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 07/2007 Município de Caucaia 19/04/07 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Chaval 25/06/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Coreaú 12/06/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Crato 24/02/05 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Eusébio 11/06/97 Indeterminado R$ 0,00

CV N° 27/2004 Município de Farias Brito 26/07/04 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Farias Brito 22/07/97 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 03/2010 Município de Fortaleza 31/01/10 31/01/15 R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Fortim 12/06/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de General Sampaio 26/04/05 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Granja 10/05/05 Indeterminado R$ 0,00

CV S/Nº Município de Hidrolândia 20/10/04 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Ibaretama 27/11/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Icó 09/07/97 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 20/2006 Município de Independência 13/02/06 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Ipaumirim 27/02/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Itapipoca 01/09/03 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Jaguaretama 27/06/97 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 08/2002 Município de Jati 17/05/02 Indeterminado R$ 0,00

S/ Nº Município de Jati
Cessão do imóvel, onde funcionava o fórum da cidade, para a Secretaria Municipal de Educação de Jati. 

03/08/99 Indeterminado R$ 0,00

CV N° 40/2005 25/11/05 Indeterminado R$ 0,00

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Cascavel, visando oferecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade de Cascavel

O TJCE cede, a título gratuito, o imóvel, localizado na Rua José Licínio, nº 517, no Bairro Centro, em Caucaia-CE, anteriormente 
destinada à Residência Oficial do Juiz da Comarca de Caucaia.    

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Chaval e o TJCE, visando oferecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade chavalense.

Estabelecer um sistema de cooperação enter o Município de Coreaú e o TJCE, visando oferecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade coreauense. 

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e a Prefeitura de Crato, visando oferecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade de local. 

Estabelecer um sistema de cooperação entre Município de Eusébio e o TJCE, visando oferecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local  e da comunidade de Eusébio.

Estabelecer o custeamento de exames de DNA para pessoas comprovadamente carentes e residentes no Município de Farias Brito, 
com vistas a dar celeridade às ações de investigação de paternidade em curso no juízo da Comarca de Farias Brito.

Estabelecer  um sistema de cooperação entre o Município de Farias Brito e o TJCE, visando oferecer condições que compatibilizem 
os altos interesses da Justiça local e da comunidade de Farias Brito.

Estabelecer um sistema de Cooperação Técnica entre o TJCE e o Município de Fortaleza, por meio do qual os dois Convenentes 
colocarão servidores de seus quadros funcionais para prestarem serviços reciprocamente, cabendo ao setor de pessoal enviar, 
mensalmente, ao órgão de origem do servidor à disposição a frequência do mesmo, sob pena de retirada do mesmo da folha de 
pagamento, assim como do tempo de serviço prestado ao cessionário não ser considerado de efetivo exercício, para nenhum efeito.

Estabelecer  um sistema de cooperação entre o Município de Fortim e o TJCE, visando  oferecer condições  que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade de Fortim. 

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e a Prefeitura de General Sampaio/CE, visando oferecer condições que 
compatibilizem os atos de interesse da Justiça local e a comunidade de General Sampaio.

Estabelecer o custeamento de exames de DNA para pessoas comprovadamente carentes e residentes no município de Granja, com 
vistas a dar celeridade às ações de investigação de paternidade em curso no juízo da comarca de Granja. Verba anual de 12 
exames de DNA

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Hidrolândia e o TJCE, visando oferecer condições que compatibilizem 
os altos interesses da justiça local e da comunidade Hidrolandense.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Ibaretama e o TJCE, visando oferecer condições satisfatórias ao 
funcionamento da Justiça desta Comarca. 

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Icó e o TJCE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos 
interesses da Justiça local e da comunidade de Icó.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Independência, visando oferecer condições que 
compatibilizem os altos interesses da justiça local e da Comunidade de Independência.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Ipaumirim e o TJCE, visando oferecer condições  que compatibilizem 
os altos interesses da Justiça local e da comunidade de Ipaumirim. 

Estabelecer um sistema de remuneração do trabalho externo do preso, que será realizado em serviços e obras públicas, de 
conformidade com o que estabelece o art. 36,§2º da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais)

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Jaguaretama e o TJCE, visando oferecer condições  que 
compatibilizem os altos interesses da Justiça local e da comunidade  de Jaguaretama.

Ceder ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, uma casa residencial, localizada na Rua Sabino Pereira, n.º 68, Centro - Jati/CE, onde 
funcionava a Residência Oficial do Juiz da Comarca. 

Município de Lavras da 
Mangabeira

O TJCE cede à Cessionária, a título gratuito e em regime de comodato, por prazo indeterminado, o imóvel, localizado à Rua Xavier 
Ângelo, nº 174, Bairro Centro, em Lavras da Mangabeira, onde funcionava o antigo Fórum da Comarca de Lavras da Mangabeira.
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CV Nº 69/2009 Município de Maracanaú 01/10/09 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Martinópole 30/11/05 Indeterminado R$ 0,00

TCU Nº 05/2011 Município de Mombaça 11/03/11 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Pacoti 06/07/05 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Palhano 01/02/05 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Poranga 02/08/07 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Potiretama 30/04/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Quixadá 27/11/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/Nº Município de Quixeramobim 11/02/98 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Russas 01/02/05 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Salitre 13/12/04 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Sobral 13/03/01 Indeterminado R$ 0,00

CV S/Nº Município de Tianguá 24/08/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Umari 27/02/97 Indeterminado R$ 0,00

CV S/ Nº Município de Uruoca 17/06/97 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 13/2003 OAB - CE 29/08/03 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 61/2013 OAB - CE Regulamentar os termos e condições para que o TJCE publique, em seu Diário da Justiça, os atos  administrativos da OAB-CE. 27/03/13 27/03/14 R$ 0,00

TCU Nº 03/2013 12/07/13 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 12/2007 03/05/07 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 02/2011 12/01/11 12/01/16 R$ 0,00

TCU Nº 02/2011 25/01/11 25/01/16 R$ 0,00

CV N° 06/2012 Regulamentar os termos e condições para que o TJCE publique, em seu Diário da Justiça, os atos judiciais e administrativos da PGJ. 26/01/12 26/01/14 R$ 0,00

O TJCE cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, precário e por prazo indeterminado, os imóveis das antigas Residências Oficiais 
da Comarca de Maracanaú, situados na Avenida Edson Queiroz, nº 50, Maracanaú.

Estabelecer um Sistema de Pagamento de Exames de DNA para pessoas comprovadamente carentes de recursos financeiros, com 
o objetivo de deslindar a certeza, através desse exame pericial, nas ações de investigação de paternidade, que tramitam na 
Comarca. 

Cessão de uso pelo TJCE em favor do Município de Mombaça, em caráter precário, do imóvel situado na rua Anésia Castelo 
Meireles, nº 01, Altos, Centro, em Mombaça, bem como dos móveis relacionados no anexo único deste instrumento.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Pacoti, visando oferecer condições que compatibilizem os 
atos de interesse da Justiça local e a comunidade de Pacoti.

Estabelecer um Sistema de cooperação, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça local e da 
comunidade de Palhano.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Poranga, visando oferecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade de Poranga.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Potiretama e o TJCE, visando oferecer condições que compatibilizem 
os altos interesses da Justiça local e da comunidade de Potiretama.

Estabelecer um sistema de cooperação entre as Prefeituras Municipais de Quixadá, Banabuiú, Choró e Ibaretama e o TJCE, visando 
oferecer condições satisfatórias ao funcionamento da Justiça desta Comarca.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Quixeramobim e o TJCE, visando oferecer condições que 
compatibilizem os altos interesses da Justiça local e da comunidade de Quixeramobim.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Russas, visando oferecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade de Russas.

Estabelecer o custeamento de exames de DNA para pessoas comprovadamente carentes e residentes no município de Salitre, com 
vistas a dar celeridade às ações de investigação de paternidade em curso no juízo da comarca de Salitre.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Sobral e o TJCE, notadamente no que pertine à fiscalização do 
cumprimento das penas alternativas e substitutivas aplicadas no Juizado Especial e nas demais Varas da Comarca de Sobral, como 
também no que diz respeito à fiscalização do cumprimento das condições impostas para fins de livramento, liberdade provisória, 
suspensão processual e suspensão da execução da pena privativa de liberdade.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Tianguá, visando oferecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade de Tianguá.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Umari e o TJCE, visando oferecer condições  que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade de Umari.

Estabelecer um sistema de cooperação entre o Município de Uruoca e o TJCE, visando oferecer condições que compatibilizem os 
altos interesses da Justiça local e da comunidade de Uruoca. 

Ceder,  a  título gratuito e por prazo indeterminado, o espaço, localizado ao lado direito do Fórum Hermes Paraíba, situado à Rua 
Álvaro Peixoto, s/n, Bairro São Miguel, Crato-CE. 

Polícia Militar do Estado do 
Ceará

Ceder à Polícia Militar, à título gratuito e por prazo indeterminado, 02 Armários, 02 Computadores e 02 monitores, relacionados na 
Cláusula Primeira do referido Termo.

Procuradoria Geral da Justiça 
do Estado do Ceará

Estabelecer bases gerais de mútua cooperação entre o TJCE e a PGJ para a utilização das salas destinadas ao uso pelo Ministério 
Público, existentes nos prédios onde funcionam os Fóruns de cada Comarca, tal como previsto no art. 12, da Lei Estadual nº 12.342, 
de 28 de julho de 1994, Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará.

Procuradoria Geral da Justiça 
do Estado do Ceará 

Fomentar a cooperação técnica entre os partícipes visando a participação do Ministério Público do Ceará (MP-CE) na virtualização 
de processos judiciais do TJCE, através do provimento e compartilhamento dos meios tecnológicos e informáticos

Procuradoria Geral da Justiça 
do Estado do Ceará 

O TJCE cede à PGJ/CE,sem ônus, parte do imóvel de sua propriedade, situado na Av. Des. Floriano Benevides,nº 220, Água Fria, 
com área de 800m, destinada às Varas das Promotoria(Execuções, Família, Crime e da Infância e Juventude)

Procuradoria Geral da Justiça 
do Estado do Ceará 
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CV Nº 003/2011 07/07/11 20/01/14 R$ 2.257.881,12

CV S/ Nº 15/01/04 Indeterminado R$ 0,00

TCU Nº 03/2011 04/02/11 04/02/16 R$ 0,00

CV Nº 020/2011 01/11/11 01/11/16 R$ 0,00

CV S/ Nº 16/12/04 Indeterminado R$ 0,00

TD S/Nº 20/06/12 Indeterminado R$ 0,00

CV S/Nº 16/03/10 31/12/14 R$ 0,00

S/ Nº Cessão de uso do imóvel  situado em Fortaleza, bairro Tancredo Neves, destinado a abrigar a sede da 11ª unidade do Juiz. Especial. 01/01/97 Indeterminado R$ 0,00

CT Nº 04/2011 27/06/11 31/12/14 R$ 0,00

TCU Nº 01/2012 23/01/12 23/01/15 R$ 0,00

TCT Nº 009/2011 29/03/11 29/03/16 R$ 0,00

CV S/ Nº
Acessar ao Sistema BACEN-JUD

31/05/01 Indeterminado R$ 0,00

TCT Nº 06/2013 Supremo Tribunal Federal 31/05/13 31/05/18 R$ 0,00

CV Nº 039/2002 Supremo Tribunal Federal 14/10/02 Indeterminado R$ 0,00

CV N° 224/2011 07/11/11 07/11/16 R$ 0,00

CV Nº 03.025/2013 08/10/13 07/10/18 R$ 0,00

Secretaria da Infra-Estrutura - 
SEINFRA

Cooperação técnica entre os partícipes, visando a adesão do TJCE aos Serviços Telefônicos Fixo Comutado – STFC, nas 
modalidades Longa Distância Nacional Intrarregional, Longa Distância Internacional e Local e do Serviço Móvel Pessoal - SMP, 
contratados pelo Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da InfraEstrutura – SEINFRA, junto ao Consórcio SEINFRA/CEARÁ, 
constituído pelas empresas Telemar Norte Leste S/A. e TNL PCS S/A, conforme  Contrato nº. 003/2011, de 18.01.2011.

Secretaria da Justiça e 
Cidadania – SEJUS

Transferência do Poder de Administração da Casa do Albergado de Sobral, do TJCE para o Governo do Estado do Ceará, através 
da Secretaria da Justiça e Cidadania – SEJUS.

Secretaria da Justiça e 
Cidadania - SEJUS

Cessão de uso, em caráter precário, da residência oficial do juiz da Comarca de Itaitinga, situada à rua Francisco C. de Oliveira, nº 
1019, Centro, em Itaitinga.

Secretaria da Justiça e 
Cidadania - SEJUS

Viabilizar a integração dos Sistemas de Informações da Secretaria da Justiça e Cidadania, da Secretaria da Segurança Pública e 
Defesa Social e do Poder Judiciário do Estado do Ceará, propiciando a troca de informações entre os partícipes e uma melhor 
execução das respectivas atividades.

Secretaria da Segurança 
Pública e Defesa da Cidadania 
do Estado do Ceará

Cooperação Técnica entre os partícipes, visando a integração e compartilhamento dos serviços prestados pelo Juizado Móvel e 
CIOPS.

Secretaria do Planejamento e 
Gestão do Estado do Ceará - 
SEPLAG

Doação com Encargo de uma rede de fibra óptica, construída no Estado do Ceará pelo DOADOR às suas expensas, conforme 
Anexo I, cujo Projeto foi registrado na Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – Etice, bem como a assunção pela 
DONATÀRIA dos Encargos de manutenção e conservação inerentes a pré-falada instalação.

Secretaria do Planejamento e 
Gestão do Estado do Ceará - 
SEPLAG

Pela presente Cessão de Uso, através da CEDENTE Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG, sede a título gratuito a 
CESSIONÁRIA, o imóvel situado na Rua General Bezerril nº 722 - Bairro Centro, no Município de Fortaleza - CE, destinando à 
instalação da 20ª Unidade do Juizado Especial e Criminal da Comarca de Fortaleza, com jurisdição para atuar em parte dos bairros 
da Praia de Iracema e do Centro.

Secretaria do Trabalho e Ação 
Social

Secretária do Trabalho e 
Desenvolvimento Social - STDS

Proporcionar aos estagiários, com idade mínima de 16 anos e máxima de 21 anos, regularmente matriculado no ensino médio de 
escola pública e dos anos finais educação de jovens e adultos, complementação educacional que favoreça o seu ingresso no 
mercado de trabalho, contribuindo para sua inclusão social e econômica, tendo em vista a promoção da cidadania e dos valores 
humanos que fundamentem uma sociedade democrática, justa e solidária, aumentando a participação social de cada um e o poder 
aquisitivo da sociedade em geral

Secretária do Trabalho e 
Desenvolvimento Social - STDS

A STDS  cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, precário e por prazo determinado, o direito de uso do veículo Kombi de placas 
HXP 5434, à 5ª Vara de Execução das Medidas Sócio-Educativas, resguardados todos os direitos de retorno à cedente.

Superior Tribunal de Justiça - 
STJ

Conjugação de esforços para a implementação e efetividade da transferência eletrônica dos recursos especiais e agravos remetidos 
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, bem como do retorno ao Tribunal 
de origem através de sistemas de informação, utilizando-se os links de comunicação existentes ou a internet.

Superior Tribunal de Justiça – 
STJ

Integrar o sistema informatizado de processamento de feitos utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e pelas 
respectivas Turmas Recursais dos Juizados Especiais ao sistema informatizado de processo eletrônico (eSTF Processamento 
Eletrônico) do Supremo Tribunal Federal, por meio da solução simplificada de integração Smart Client/Web Service.

Adesão ao INFOJUS e a doação de estações de trabalho compostas de microcomputador equipado com placa de rede e/ou modem, 
estabilizador/autotransformador e impressora, para uso exclusivo dos magistrados que não dispõem de recursos tecnológicos 
adequados a viabilizar acesso ao INFOJUS.

Tribunal de Justiça do Estado 
de Santa catarina

Cooperação técnica entre os partícipes para disponibilização, no TJCE, do Sistema de Precatórios, desenvolvido e de propriedade 
de TJSC.

Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso do Sul

Cooperação técnica visando ao compartilhamento de conhecimentos e à transferência mútua de tecnologia, mediante a 
disponibilização do sistema informatizado SAPRE desenvolvido pelo TJMS, bem como dos conhecimentos utilizados na sua 
construção e desenvolvimento, intercâmbio de informações, estudos e pesquisas de assuntos de interesse comum.
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CV S/ Nº 28/06/12 28/06/14 R$ 0,00

CV Nº 39/2011 15/12/11 31/12/14 R$ 0,00

CV Nº 16/2011 Manutenção e gestão de listagens individuais de precatórios em sua respectiva origem 21/07/11 21/07/16 R$ 0,00

CV N° 17/2004 Tribunal Regional Eleitoral 27/05/04 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 49/2009 Tribunal Regional Eleitoral 30/07/09 Indeterminado R$ 0,00

TCT N° 01/2013 Tribunal Regional Eleitoral Realizar a impressão de 400 folders em papel couchê 40kg tamanho A4 e 30 cartazes em  papel cartolina super A3. 08/03/13 Indeterminado R$ 0,00

CV Nº 16/2011 21/07/11 Indeterminado R$ 0,00

TCU Nº 09/2010
Cessão de uso em caráter precário do imóvel situado na Avenida Coronel Vicente Alexandrino de Souza. 

09/11/10 09/11/15 R$ 0,00

CV  N.º 017/2013 11/11/13 11/11/17 R$ 0,00

CV Nº 41/2011 UNIFOR 04/11/11 04/11/16 R$ 0,00

 CV N° 21/2012 Universidade Federal do Ceará 16/04/12 16/04/14 R$ 0,00

Tribunal de Justiça do Estado 
de Pernambuco

Desenvolvimento de programas de cooperação técnica e administrativa, através de ações articuladas e intercomplementares, de 
modo a propiciar maior integração de atividades de interesse comum dos órgãos e entidades envolvidas; formalizar a cooperação e 
a ação conjunta das partes, relativamente à cessão recíproca de pessoal especializado e de apoio técnico e administrativo, bem 
como o intercâmbio de informações e tecnologias administrativas, visando dotar os órgãos e entidades convenentes de melhores 
condições para o exercício das suas competências, funções e atribuições institucionais.

Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte

Cooperação técnica e/ou administrativa, concernente à cessão recíproca de servidores entre os partícipes, na forma prevista neste 
Instrumento, respeitada a legislação vigente.

Tribunal Regional do Trabalho 
7ª Região

Cessão, por parte do TJCE, a título gratuito e por prazo indeterminado, do imóvel da residência oficial na Comarca de Maracanaú, 
com área de 166,08m2, situado entre a casa destinada à 3ª Vara e a sede da promotoria de justiça, no Centro da Cidade de 
Maracanaú-CE.

O TJCE cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito e por prazo indeterminado, o imóvel localizado à Rua Cel. Alexandrito, nº 789, 
Bairro Centro, em Aracati/CE.    

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região-Seção Judiciária do 
Ceará

Manifestarem expressamente os tribunais acima indicados e signatários sua opção na manutenção e gestão de listagens individuais 
de precatórios em sua respectiva origem.

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região-Seção Judiciária do 
Ceará

União, por intermédio da 
Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da 
República

Consolidação da Política Nacional e do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, mediante a adesão das 
partes ao Programa Mulher: Viver sem Violência.

Cede uma área de aproximadamente 252,32 metros quadrados, do prédio situado na Av. Washington Soares, nº 1321, Fortaleza, 
Ceará, de acordo com o projeto arquitetônico fornecido TJCE para a instalação e o funcionamento, pelo prazo definido na cláusula 
sexta, para a instalação e funcionamento da 23ª Unidade  do Juizado Especial Cível e Criminal – JECC.

Estabelecer, por via do Estágio não obrigatório, a cooperação mútua entre as partes convenentes no sentido de propiciar ao aluno 
estagiário oportunidade para aprofundar  conhecimentos e desenvolver habilidades significativas  para a formação  profissional a um 
só tempo teórica  e prática, com bolsa, aos estudantes selecionados nos termos deste Convênio, que estejam realizando curso de 
graduação junto à  Conveniada.


