
 

 

Março  de 2018 | edição nº 2 - ano XIII  | informativo@trf1.jus.br 

“A espada da justiça não tem bainha.” (Joseph Maistre) 

Bill Gates 

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

 
Dia Internacional da Mulher na SJAC 

A Justiça Federal do Acre realizou duas 
programações em comemoração à data. 

O Vernissage, com a ilustre 
personalidade acreana e também pintora, 
Elais Meire Eluan. Em seu quase centenário, 
ela nos prestigiou com sua presença e com 
uma pequena amostra denominada Vida na 
Amazônia. O evento, no dia 6 de março, foi 
aberto ao público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  A solenidade de abertura foi realizada 
pela Juíza Federal Carolynne Oliveira e a 
servidora Cláudia Borges, contando também 
com a presença da família da Pintora e serviu, 
também, à matéria realizada pela Rede 
Amazônica sobre a artista, destacando sua 
exposição.  

Além disso, a programação contou com 
a realização de uma Roda de Conversa que 
desenvolveu o tema: Os diferentes papéis da 
mulher na sociedade. Contando com 3 
mulheres de destaque da SJAC; Antônia 
Setúbal Evangelista, Diretora de Secretaria da 
2ª Vara e servidora a mais tempo em atuação 
nesta seccional; a Juíza Federal Carolynne 
Souza de Macêdo Oliveira e a servidora já 
aposentada Ivete Jane Pereira de Souza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houve, ainda, participação do público 
com perguntas, homenagem do Escritor e 
poeta (ex servidor requisitado da JFAC) 
Jeronymo Artur  com poesia criada 
especialmente para o evento e sorteio de 
brindes. 

 

https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/aos-99-anos-artista-faz-exposicao-de-pinturas-e-conta-segredo-de-longevidade-formula-e-ter-paciencia-e-dar-valor-ao-que-faz.ghtml
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/aos-99-anos-artista-faz-exposicao-de-pinturas-e-conta-segredo-de-longevidade-formula-e-ter-paciencia-e-dar-valor-ao-que-faz.ghtml
http://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/galeria-de-fotos/dia-internacional-da-mulher-roda-de-conversa.htm
http://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/galeria-de-fotos/vernissage-elais-meira-eluan.htm
http://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/galeria-de-fotos/vernissage-elais-meira-eluan.htm
http://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/galeria-de-fotos/vernissage-elais-meira-eluan.htm
http://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/galeria-de-fotos/dia-internacional-da-mulher-roda-de-conversa.htm
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Presidente do TRF1 visita a JFAC 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente do TRF1, desembargador 
federal Hilton Queiroz, acompanhado do 
diretor-geral Carlos Frederico Maia, visitou 
nos dias 5 e 6 de março a JFAC. No primeiro 
dia da viagem, foi recebido pelo Juiz Federal 
Diretor do Foro, Guilherme Michelazzo Bueno, 
acompanhado do diretor substituto, Juiz 
Federal Herley da Luz Brasil. 

Já na segunda etapa das atividades no 
Acre, no dia 6, o desembargador visitou a 
Subseccional de Cruzeiro do Sul, onde foi 
recebido pela diretora da unidade, Juíza 
Federal Alessandra Baldini, por servidores e 
magistrados. 

 

SJAC treina servidores para 
implementação da Gestão de Riscos e 

apresenta novas atribuições do 
Controle Interno 

Os servidores Paulo Mesquita e Michela 
Melo, em treinamento oferecido à Seção, 
realizado do dia 26 de fevereiro a 2 de março, 
apresentaram os conceitos de Gestão de 
Riscos necessários à implementação da 
estrutura de governança, gestão de riscos e 
controle interno previstas nas Resoluções 
CJF 447/2017 e Presi 34/2017 . 

 

 

 

 

 

Nesta implementação, o controle 
interno passa a atuar não mais apenas de 
forma finalística, mas no decorrer dos 
processos administrativos, de forma 
integrada. Somativamente, a Seção passa a 
estudar e adotar estratégias para mitigar 
riscos e que visem a eficiência das 
atividades. Desta forma, o treinamento 
realizado serviu para elucidar as dúvidas dos 
servidores, integrá-los a este processo e 
capacitá-los para tais estratégias. 

 

Foto 1: Visita à Sede da SJAC 

 

Foto 2:  Visita à Subseção de CZS 

 

http://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/galeria-de-fotos/visita-do-presidente-do-trf1.htm
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SJAC é Diamante no Selo Estratégia em Ação! 

Instituída pela Portaria Presi 348/2016, a honraria dos selos é concedida pelo TRF1 para 
incentivar o conhecimento, a gestão e o cumprimento das metas estratégicas nas unidades 
jurisdicionais da 1ª Região, visando o reconhecimento dos Tribunais que investem na 
excelência da produção, gestão, organização e disseminação de suas informações 
administrativas e processuais. São avaliados, entre outros aspectos, os níveis de 
informatização do Tribunal e o uso de relatórios estatísticos para o planejamento estratégico; 
a premiação tem quatro categorias: Diamante, Ouro, Prata e Bronze.  

  Na categoria Seções Judiciárias, a SJAC foi ganhadora do Selo 
Diamante, mais alta classificação do certame. Além disso, na 
categoria Unidades Judiciais a JFAC teve 4 ganhadoras. A 4ª Vara da 
Seção e a Vara Única da SSJ/CZS alcançaram o Selo Diamante.  

A 2ª Relatoria da Turma Recursal e a 2ª Vara ainda 
representaram a Seção, sendo ganhadoras do Selo Bronze. 

O Juiz Federal Diretor do Foro Guilherme Michelazzo Bueno 
esteve presente na solenidade de entrega da premiação do Selo 
Estratégia em Ação, realizada no dia 22 de março em Brasília, no 
TRF1. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dCmBnNOPxY&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=3dCmBnNOPxY&t=37s
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Mensagem do Diretor do Foro 

“O recebimento do Selo Diamante, para além de atestar a excelência do corpo 

funcional da Justiça Federal no Acre, legitima eventual correção de rumos e 

definição de estratégias, legitimação sempre bem vinda em tempos de total 

prestação de contas a que o serviço público está submetido. Numa república, o 

servidor público deve sempre prestar contas. E aqui está a nossa prestação de 

contas para a comunidade acreana: desconheço melhor! Obrigado a todos os 

juízes, servidores, terceirizados e estagiários, por essa bela demonstração da 

eficiência do serviço público por nós prestado à nossa comunidade.” 

        Guilherme Michelazzo Bueno 

Juiz Federal Diretor do Foro 

ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELAS UNIDADES 

4ª Vara 

Identificação de falhas nas rotinas e busca constante de meios 
destinados à melhoria nos processos de trabalho por meio de 
relatórios estatísticos, evitando que os feitos permanecessem mais 
de 60 dias sem movimentação, ampliando o quadro de médicos-
peritos, simplificando sempre que possível os atos jurisdicionais, 
alcançando, ao fim, redução da taxa de congestionamento e do tempo de tramitação 
processual. 

Vara Única SSJ/CZS 

Aumento no nº de audiências, sendo realizadas 30 (trinta) 
audiências presenciais por dia, de segunda a sexta-feira, além das 
realiadas por videoconferência. Em seguida, foi assinada uma Portaria 
Conjunta com o INSS, prevendo que as citações e intimações do 
órgão sejam realizadas por e-mail em tempo suficiente para que o 
INSS possa analisar a demanda com cautela – além da ênfase às possibilidades de acordos. 
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2ª Vara 

Priorizar o julgamento dos processos mais antigos, que são 
destacados dos demais através de etiqueta identificadora na capa 
dos autos físicos e aviso no sistema Oracle. Ademais, foi feito 
planejamento, com controle pontual de tais processos através dos 
Boletins periódicos e relatórios de vara, concentrando esforços no sentido de priorizar aqueles 
mais antigos. 

 


