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“Renunciar ao amor parecia-me tão insensato como desinteressarmo-nos da saúde porque 

acreditamos na eternidade”. (Simone de Beauvoir) 

TRF1 realizará atualização de bancos de dados no 
mês de março 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio da 
Portaria Presi 21 do dia 28/01/16, comunica a suspensão dos 
prazos processuais em toda a Primeira Região e a 
indisponibilidade dos sistemas eletrônicos no período de 18 a 
28 de março do corrente ano, em virtude da atualização dos 
bancos de dados do Tribunal, das Seções e Subseções 
Judiciárias.  

Informa também a suspensão do expediente interno e 
externo e o atendimento ao público em toda a Justiça Federal 
da 1ª Região nos dias 21 e 22 de março de 2016. Ressalte-se 
que o período de suspensão engloba o feriado de Semana Santa 
(23 a 27 de março). 

A atualização do sistema é imprescindível para o adequado 
funcionamento dos 26 bancos de dados da JF da 1ª Região, 
tendo em vista os prejuízos que podem ser causados devido à 
incompatibilidade de versões.  

 

Primeira Região em Revista aborda produtividade 
da SJAC 

A Revista Eletrônica do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, na sua edição nº 63, trouxe um balanço da 
produtividade da Justiça Federal no ano de 2015.  

Entre os destaques positivos com relação à produção, a SJAC 
foi citada em decorrência das várias ações realizadas durante o 
referido ano. O mutirão de conciliação realizado em abril 
adotou a conciliação pré-processual nas demandas da Caixa 
Econômica Federal (CEF). Em outubro, outro mutirão de 
conciliação, realizado em parceria com o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado do Acre (CREA/AC), obteve 
bons resultados. Na Semana de Conciliação, realizada em 
novembro de 2015, a Secon/AC, o juizado Especial Federal 
(JEF) e a CEF concretizaram 122 audiências das 145 

designadas, obtendo 
56,56% de acordos. 

A instalação da Turma 
Recursal em fevereiro do 
ano passado e o 
investimento na construção 
da Estação Compacta de 
Tratamento de Esgoto da 
Seccional também foram 
destaque nas ações da JFAC. 

 

Etapa de construção- Estação 
Compacta de Tratamento de 

Esgoto (ETE) 

Nestes últimos dias, a empresa 
responsável pela construção da Estação 
Compacta de Tratamento de Esgoto da 
SJAC iniciou a limpeza do terreno onde 
serão instalados os filtros. A obra possui 
um prazo de execução de 90 dias a partir 
da ordem de serviço e custará R$ 
298.990,00 (Duzentos e noventa e oito 
mil novecentos e noventa reais). Com a 
ETE poderá ser alcançado índices de 
purezas em torno de 95% (noventa e 
cinco por cento) em relação aos efluentes 
lançados na natureza.  


