ANEXO 3
Quadro sinótico - Acordos/Contratos em vigor em 2021

ACORDO DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICA
AGÊNCIA NACIONAL DE
AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DA
ORDEM DOS
ADVOGADOS -CFOAB
CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA - CNJ /
SERASA S/A
CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA – CNJ /
RECEITA FEDERAL DO
BRASIL - RFB

CONSELHO SUPERIOR
DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - CSJT /
ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO - AGU
(PRU1/PRF1/PRU-TO/PRFTO)
CONSELHO SUPERIOR
DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - CSJT /
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO - MPT
(PRT10/TRT10)
DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO NO DF

DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO NO DF - DPU

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

OBJETO

NATUREZA

Disponibiliza o acesso pelo TRT 10 às informações
contidas no Sistema de Aviação Civil – SACI,
gerenciado pela Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC. Permite consulta da propriedade de aeronaves
perante a referida agência (emissão de certidões), no
Registro Aeronáutico Brasileiro.
Permite a consulta, pelo TRT 10, às informações da
Rede Caixa relativas aos saldos dos depósitos
recursais.
Disciplina o acesso ao banco de dados da OAB pelo
TRT 10, para fins de consulta.

Não oneroso

Permite o acesso do TRT 10 ao sistema, para o envio
de ordens judiciais e o acesso às respostas da
SERASA, via Internet.
Adesão do TRT 10 ao Convênio firmado entre o CNJ e
a Receita Federal do Brasil - Disciplina a consulta à
base de dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
e do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
disponibilizadas ao CNJ pela Receita Federal do Brasil,
sem ônus para o TRT10.
Disciplina a implementação dos serviços de
interoperabilidade entre o Sistema Processo Judicial
Eletrônico instalado na Justiça do Trabalho (PJe) e o
Sistema Sapiens.

Não oneroso

Disciplina a implantação dos serviços de
interoperabilidade entre o Sistema Processo Judicial
Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) e o Sistema
MPT Digital.

Não oneroso

Disciplina os procedimentos afetos à remessa de
processos judiciais pelas Varas do Trabalho de Brasília,
de Taguatinga e do Gama, no Distrito Federal, bem
como pelas unidades judiciárias do 2.º Grau do TRT10,
de forma a conferir maior efetividade às disposições
contidas nos arts. 14 e 44 da LC 80/1994, com a
redação dada pela LC132/2009.
Estabelece a mútua cooperação entre a DPU e o TRT
10, visando à adoção de rotinas conciliatórias
envolvendo as ações trabalhistas em que sejam parte
os assistidos da Defensoria Pública da União no âmbito
do Distrito Federal.
Disponibiliza acesso do TRT 10 à Plataforma Sinesp
Infoseg, que permite acesso online às informações
nacionais de segurança pública, possibilitando a
identificação e localização de devedores.
Possibilita o acesso do TRT 10 à base de dados da
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados –
CAGED e do Cadastro de Estabelecimentos

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

PROCURADORIA
REGIONAL DA UNIÃO DA
1ª REGIÃO - PRF1

PROCURADORIA
REGIONAL FEDERAL
ESPECIALIZADA NA
DEFESA DO INSS – PRF1
PROCURADORIA
REGIONAL DA UNIÃO DA
1ª REGIÃO – PRF1

PROCURADORIA
REGIONAL DA UNIÃO DA
1ª REGIÃO - PRU1

PROCURADORIA
REGIONAL DA UNIÃO DA
1ª REGIÃO - PRU1

RECEITA FEDERAL DO
BRASIL E
SERPRO
SUPERINTENDÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DA 1ª REGIÃO
FISCAL - DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM BRASÍLIA/DF
PROCURADORIA
REGIONAL DA 10ª
REGIÃO - PRT10

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 12ª
REGIÃO / TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO
DA 23ª REGIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS / TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA
1ª REGIÃO
BANCO DO BRASIL

Empregadores – CEE, mantidos pelo Ministério da
Economia, com a finalidade exclusiva da utilização em
suas atividades institucionais.
Disciplina os procedimentos afetos à remessa de
processos judiciais que tramitam em meio físico pelas
Varas do Trabalho no âmbito do TRT 10, para fins de
intimação, em face do disposto na LC 73/1993, na
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho, ou em virtude determinação dos
juízes das Varas do Trabalho em referência.
Disciplina o fornecimento, pelo TRT10, de relatórios
periódicos à PRF1, contendo a identificação das ações
trabalhistas com pedidos de indenização decorrentes
de acidente de trabalho.
Estabelece a mútua cooperação entre a PRF1 e o
TRT10, visando à adoção da rotina conciliatória
envolvendo as reclamações trabalhistas em que sejam
parte as autarquias e fundações públicas federais, no
âmbito do Distrito Federal (DF) e no Estado do
Tocantins (TO).
Estabelece a mútua cooperação entre a PRU1 e o
TRT10, visando à adoção da rotina conciliatória
envolvendo as reclamações trabalhistas em que sejam
parte a União, no âmbito do Distrito Federal (DF) e no
Estado do Tocantins (TO).
Disciplina os procedimentos afetos à remessa de
processos judiciais à Procuradoria Regional da União
da 1.ª Região – PRU1, que tramitam em meio físico nas
unidades judiciárias do 1.º e do 2.º Grau no âmbito do
TRT 10, para fins de intimação, em atendimento ao
disposto na Lei Complementar nº 73/1993, na
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho, no §1.º do art. 183 do CPC em
vigor, ou em virtude de qualquer outra determinação
dos juízes das Varas do Trabalho no Distrito Federal ou
dos desembargadores do TRT10.
Sistema de acesso às informações constantes dos
registros do banco de dados do CPF/CNPJ, da
Secretaria da Receita Federal.
Estabelece condições destinadas a aprimorar a
prestação jurisdicional, bem como de estabelecer
intercâmbio de informações de interesse da
Administração Tributária Federal, no que se refere à
formação de uma base de dados destinada a apurar
possíveis infrações à legislação tributária.
Parceria entre o TRT 10 e a PRT 10 para o fomento da
comunicação e realização de audiências, por
videoconferência entre as unidades descentralizadas da
Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho
objetivando otimizar recursos públicos e rotinas
administrativas com o uso de recursos de
modernização tecnológica no contexto de drástica
redução orçamentária.
Visa ao compartilhamento de tecnologias para otimizar
a oitiva de testemunhas entre todas as unidades
judiciais dos Tribunais da 12ª e 23ª Regiões da Justiça
do Trabalho.
Penhora no rosto dos autos - Parceria entre o TJDFT,
TRF1 e TRT 10 com vista a agilizar as comunicações
entre as serventias dos órgãos, máxime para a
realização de penhora/arresto no rosto dos autos.
Implantação do software SISCONDJ para permitir o

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

DETRAN-DF

INSTITUTO DE ESTUDOS
DE PROTESTO DE
TÍTULOS DO BRASIL –
SEÇÃO DF - IEPTB-DF
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS – TJDFT /
GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL
ASSOCIAÇÃO DOS
REGISTRADORES
IMOBILIÁRIOS DE SÃO
PAULO - ARISP

CREDILINK
INFORMAÇÕES DE
CREDITO LTDA

INSTITUTO DE ESTUDOS
DE PROTESTO DE
TÍTULOS DO BRASIL –
SEÇÃO TOCANTINS IEPTB-TO
PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL NO
ESTADO DO TOCANTINS
- PFN-TO
PROCURADORIA
FEDERAL NO ESTADO DO
TOCANTINS – PF/TO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO
TOCANTINS - TJ/TO

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO
DO TOCANTINS - TRE/TO

intercâmbio eletrônico de dados entre os sistemas do
BANCO DO BRASIL S.A., e do TRT 10, via
WebService, visando a automação do processamento
de ordens judiciais relativas a depósitos judiciais,
precatórios e requisições de pequenos valores – RPV,
compreendendo os serviços de emissão de guias de
acolhimento de depósitos judiciais, consulta de saldos e
extratos e de informações gerenciais e levantamento de
contas e/ou parcelas de depósitos judiciais (emissão de
alvará eletrônico)
Permite o acesso, via WEB/Internet, às informações
disponíveis sobre veículos existentes na base de dados
do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DF.
Disciplina os procedimentos a serem observados para o
protesto de título executivo judicial, consubstanciado
em certidões de crédito judicial emitidas pelas Varas do
TRT 10 sediadas no Distrito Federal.

Oneroso

Não oneroso

Possibilita o acesso do TRT 10 ao sistema da
Subsecretaria do Sistema Penitenciário do DF –
SESIPE, para fins de agendamento da condução de
pessoas internadas na Penitenciária do Distrito Federal
– PAPUDA para comparecimento em audiências.
Convênio de cooperação firmado com o TRT 10 para
utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens, do Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis e
dos demais módulos da central de serviços eletrônicos
compartilhados dos registradores de imóveis, por meio
do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).
Contratação de licença de uso e ativação anual de
ferramenta de acesso via web para fornecimento de
informações cadastrais - dados sobre pessoas,
empresas, endereços, CEPs, telefones (celular e fixo),
endereços eletrônicos, parentes, vizinhos, participações
societárias, óbitos, entre outros, a partir de nome,
CPF/CNPJ, endereços, CEPs ou telefones.
Disciplina os procedimentos a serem observados para o
protesto de título executivo judicial, consubstanciado
em certidões de crédito judicial emitidas pelas Varas do
TRT 10 sediadas no Estado do Tocantins.

Não oneroso

Disciplina a remessa de processos judiciais pelas Varas
do TRT 10 localizadas no Tocantins à Procuradoria da
Fazenda Nacional no Estado do Tocantins.

Não oneroso

Disciplina a remessa de processos judiciais pelas Varas
do TRT 10 localizadas no Tocantins à Procuradoria
Federal no Estado do Tocantins.
Viabiliza a utilização de espaços físicos e acesso à
internet (via uso compartilhado) da rede de transmissão
de dados, nos Fóruns ou Juízos das Comarcas
vinculadas ao TJ/TO para a realização das atividades
itinerantes das Varas do Trabalho do TRT 10 sediadas
no Tocantins.
Viabiliza a disponibilização de espaço físico adequado
para a realização das atividades itinerantes
desenvolvidas pelas Varas do Trabalho sediadas no
Tocantins em localidades onde não existe sede da
Justiça do Trabalho.

Não oneroso

Não oneroso

Oneroso

Não oneroso

Não oneroso

Não oneroso

