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 “Mil dias não bastam para aprender o bem; mas para aprender o mal, uma hora é demais”. 
(Confúcio) 

Semana Nacional de Conciliação: resultados 
do mutirão realizado na JFAC 

O Mutirão de Conciliação realizado pela Seção de 
Apoio ao Núcleo Estadual de Métodos Consensuais 
de Soluções de Conflitos e Cidadania da Seção 
Judiciária do Estado do Acre (SECON/AC), pelo 
Juizado Especial Federal (JEF) e pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) obteve um total de 122 
audiências realizadas das 145 designadas. 

Nos dois dias (24 e 25 de novembro) o percentual 
de acordos foi de 56,56%, alcançando um montante 
de R$ 188.350,00 (cento e oitenta e oito mil e 
trezentos e cinquenta reais). Sendo que, dos 69 
acordos realizados, 19 referiam-se a ações pré-
processuais, ou seja, foi evitada a judicialização de 
19 processos em face da CEF. As audiências 
processuais e pré-processuais, corresponderam a 
demandas que versavam sobre pedidos de 
condenação a título de danos morais e materiais 
(negativação indevida; saque fraudulento; contratos 
bancários; financiamento e empréstimo 
consignado). Também foram realizadas duas 
conciliações referentes a dois processos (conclusos 
para sentença) do Juizado Especial Federal. 

Participaram da Semana de Conciliação, o 
coordenador da SECON/AC, juiz federal Herley da 
Luz Brasil; a juíza federal Alessandra Gomes Faria 
Baldini; o juiz federal Gabriel Zago C. Vianna de 
Paiva e o novo magistrado da SJAC, José Geraldo; 
além de servidores, conciliadores, estagiários, 
prestadores de serviço, advogados da CEF e 
prepostos. 

Oficinas para os Executores de Contratos 
  

Foram realizadas na Seção Judiciária do Acre 
(SJAC) as Oficinas para os Executores de Contrato. A 
instrução faz parte do Plano de Ação elaborado 
durante a Semana de Planejamento desta Seccional 
e visa capacitar os executores de contrato para 
cumprir com eficiência suas atribuições. 

Nas sessões foram abrangidos os temas sobre 
análise de planilha de custo, repactuação de 
contratos, contratações sustentáveis, Regime 
simples, Conta vinculada, terceirização de serviços e 
a Lei 8.666/93 – art. 55 a 88 (institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências). 

As oficinas aconteceram na Sala de Treinamentos 
no prédio da Justiça Federal do Acre das 13 h até às 
15h. Na subseção de Cruzeiro do Sul foram 
transmitidas por videoconferência, em mesmo 
horário.  
 

 
 

 
 
 

"LÍNGUA PORTUGUESA" 
Última flor do Lácio, inculta e bela, 

És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 

A bruta mina entre os cascalhos vela... 
Amo-te assim, desconhecida e obscura, 

Tuba de alto clangor, lira singela, 
Que tens o trom e o silvo da procela 
E o arrolo da saudade e da ternura! 

Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 

Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 
Em que da voz materna ouvi: "meu filho!”  

E em que Camões chorou, no exílio amargo, 
O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 

Olavo Bilac (1865 - 1918) 


