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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

Você faz parte! 

 

 

 

 

 

 

 

O que é Planejamento Estratégico? 

 

É o conjunto de mecanismos sistêmicos que 

utiliza processos metodológicos para, dentro de um 

contexto, definir o estabelecimento de metas, o 

empreendimento de ações, a mobilização de recursos e 

a tomada de decisões, visando à consecução de 

objetivos, a fim de alcançar o sucesso. Assim, é uma 

metodologia gerencial que permite estabelecer a 

direção a ser seguida pela organização, visando um 

maior grau de interação com o ambiente, sendo um 

processo contínuo durante o qual são definidos e 

revisados a missão da organização, a visão de futuro, os 

objetivos e os projetos de intervenção que visam a 

mudança desejada.1 

 

A JFAC realiza Comunicação do 

Planejamento Estratégico 

Ciclo: 2015-2020 

 

A Seção de Modernização Administrativa – 

SEMAD vem executando nas Varas da Seção Judiciária do 

Acre, nas últimas duas semanas, o Plano de Comunicação 

da Estratégia, referente ao Planejamento Estratégico Ciclo: 

2015-2020. Essa atividade consiste na exposição das metas 

e iniciativas estratégicas estabelecidas, ou seja, sobre o 

que deve ser executado e de que maneira deve ser 

 

                                                            
1 Fonte: Gonçaves, Guilherme. O que é Planejamento Estratégico. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/artigos/cotidiano/o-que-e-planejamento-
estrategicos/66492/>.  Acesso em : 18 de mar. de 2019. 

 

executado para se obter resultados positivos com os 

trabalhos desenvolvidos. Quem tiver interesse em agendar 

uma apresentação, basta entrar em contato pelo ramal 

2140. 

Desde o início do ano de 2019, é possível ver no 

hall de entrada e no segundo piso do prédio, painéis sobre 

o assunto, além dos calendários que foram distribuídos 

pelo TRF-1ª Região. Vale frisar que, o Planejamento 

Estratégico reafirma pontos cruciais da Justiça Federal, 

como2 : 

 

 

 

 

 

 

Missão 

Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional 

acessível, rápida e efetiva. 

 

Visão 

Consolidar-se perante a sociedade como uma 

justiça efetiva e transparente. 

 

Valores 

Ética 

Respeito à Cidadania e ao ser humano 

Responsabilidade ambiental 

Transparência 

Qualidade 

Inovação 

 

Para ver mais informações sobre o Planejamento 

Estratégico Ciclo: 2015-2020, basta acessar a  

Cartilha Você é Parte, através do link abaixo:  

 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/ gestao-

estrategica/ 

 

 

                                                            
2 Fonte: A Estratégia da Justiça Federa . Disponível em: 
<https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/gestao-estrategica/mapas-estrategicos/>. 
Acesso em: 19 de mar. de 2019. 

http://www.administradores.com.br/artigos/cotidiano/o-que-e-planejamento-estrategicos/66492/
http://www.administradores.com.br/artigos/cotidiano/o-que-e-planejamento-estrategicos/66492/


  

 

Março de 2019 | edição nº 3  ano XIV  | informativo@trf1.jus.br 

“Vivo cada dia como se fosse cada dia. Nem o último, nem o primeiro – o único. ” (Pablo Neruda) 

 

“Planejar é decidir de antemão qual é, e como será a sua vitória.” 
 (Rhandy Di Stéfano, Coach, Conferencista, Escritor, Consultor na área da Performance Pessoal e Empresarial, Mestre em Psicologia nos EUA. Orienta executivos e atletas de vários países que moram nos 

EUA e no Brasil, nas áreas de gerenciamento emocional, controle de stress, motivação e desenvolvimento pessoal). 
 

| Expediente: SEBIB-SERCO | Edição: Thiago Lourenço | Redação: Aline Heloiane e Thiago Lourenço | Arte: João Hipólito | Imagens: Web | Coordenação: Thiago Lourenço | 

                         

Justiça Federal do Acre 

está entre as três melhores no  

Ciclo de Governança do judiciário brasileiro 
 

 

No último dia 21, a JFAC ganhou destaque 

ficando em 3º lugar no ranking do Ciclo de 

Governança da Justiça Federal 2018/2019. A 

pesquisa realizada pelo Observatório da Justiça Federal, foi 

divulgada na 3ª semana do corrente mês, dando ênfase 

aos trabalhos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

A análise mostra a Seção Judiciária do Acre 

ocupando o 3º lugar, com pontuação de 82,13, sendo 

seguida pela Seção Judiciária de São Paulo (81,81) e pela 

Seção Judiciária de Roraima (81,59). 

 
Os resultados do estudo são obtidos através de 

um questionário, aplicado em 33 unidades no qual avalia o 

grau de maturidade em governança da justiça federal em 

relação às práticas de gestão em áreas como: estrutura e 

funcionamento da rede de governança, gestão de pessoas 

e da informação, execução da estratégia, melhoria e 

inovação, monitoramento e avaliação dos resultados e 

comunicação, relacionamento institucional e 

transparência. 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

abrange as seções judiciárias de 13 estados e do Distrito 

Federal, evoluiu de 55,2 em 2016 para 75,8 no ano 

passado, sendo, assim, considerada como aprimorada, de 

acordo com o iGovJF. Vale ressaltar também que, a Seção 

Judiciária de Rondônia, que subiu do 17º para o 2º lugar do 

ranking, atingindo 82,24 pontos na avaliação feita no ano 

passado. Dois anos antes, a maturidade de governança da 

unidade judiciária era intermediária.3 

Para ver mais informações, acesse o link: 

http://www.cjf.jus.br/observatorio2/temas/governanca 

 

                                                            
3 Fonte:  Justiça Federal do Acre 
está entre as três melhores no Ciclo de Governança do judiciário brasileiro Disponível: 
https://www.ac24horas.com/2019/03/21/justica-federal-do-acre-esta-entre-as-tres-
melhores-no-ciclo-de-governanca-do-judiciario-brasileiro/ Acesso em: 21 de mar. de 2019. 

 

Ações SEMAD 2019 

 

A Secretaria de Modernização Administrativa – 

SEMAD durante o ano de 2019 realizará as seguintes 

ações: 

 

 Execução do Cronograma do Plano de 

Comunicação do Planejameto Estratégico Ciclo: 

2015-2020; 

 Semana do Planejameto – Mês: Abril; 

 Revisão do Plano de Logística Sustentável; 

 Gestão do Conhecimento; 

 Apresentação da Carta de Serviços da Justiça 

Fderal do Acre- JFAC ao Usuário; 

 Banco de Boas Práticas; 

 Comunicação dos Resultados. 

Atenção Estagiários! 
 

 
No dia 20 de Fevereiro, a JFAC atualizou, 
através da Portaria nº 7703213, o valor 

do auxílio financeiro da bolsa de estágio, 
para R$ 740,00 (setecentos e quarenta 

reais) e o valor do auxílio transporte para 
R$5,00 (cinco reais). 

DESTAQUE! 

http://www.cjf.jus.br/observatorio2/temas/governanca

