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

 

“Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação.” 
(Tiradentes, - Joaquim José da Silva Xavier, foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou no Brasil, mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio 

de Janeiro). 
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JFAC GANHA CATEGORIA DIAMANTE NO 
PRÊMIO SELO ESTRATÉGIA EM AÇÃO 2018 

No dia 26 de março, a Comissão Avaliadora do 
Selo Estratégia em Ação divulgou o resultado final do Selo 
Estratégia em Ação 2018, confirmando a premiação de 
nove seccionais: Acre e Roraima (Diamante); Goiás, Minas 
Gerais e Tocantins (Ouro); Rondônia (Prata) e Amazonas, 
Mato Grosso e Pará (Bronze). 

Já na categoria de Unidades Jurisdicionais, 268 
varas foram premiadas ao todo, sendo 113 com o Selo 
Diamante, 101 com o Ouro, 26 com o Prata e 28 com o 
Bronze. 

O prêmio foi instituído por meio da Portaria 
Presi 348/2016, tendo dentre seus objetivos, o intuito de 
estimular o conhecimento, a gestão e o cumprimento das 
metas e de promover a transparência da gestão judiciária 
ee e, e, com isso, reconhecendo Varas Federais, Juizados Esp. 
Federais, Turmas Recursais e Seções Judiciárias que 
investem na excelência para o cumprimento das metas 
estratégicas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).1 

 

1 Fonte: Ascom-TRF1. Disponível em: 
https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-
social/imprensa/noticias/institucional-comissao-divulga-resultado-final-do-selo-
estrategia-em-acao-2018.htm. Acesso em: 03 de abr. de 2019 

A JFAC realiza Comunicação do 
Planejamento Estratégico 

Ciclo: 2015-2020 nas Varas 

A Seção de Modernização Administrativa – 
SEMAD realizou visitas nas Varas da Seção Judiciária do 
Acre nas últimas duas semanas do mês de março, com o 
objetivo de atender ao 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 
executado para se obter resultados positivos com os 
trabalhos desenvolvidos. 

Visitas na 1ª Vara 

A lista com as unidades vencedoras pode ser acessada 

na Decisão Presi 7832787 ou, ainda, no processo SEI 

nº 0004081-19.2019.4.01.8000. 

https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/noticias/institucional-comissao-divulga-resultado-final-do-selo-estrategia-em-acao-2018.htm
https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/noticias/institucional-comissao-divulga-resultado-final-do-selo-estrategia-em-acao-2018.htm
https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/noticias/institucional-comissao-divulga-resultado-final-do-selo-estrategia-em-acao-2018.htm
https://drive.google.com/open?id=175JdgR7F0Tr_8dNvhUZbqtWuBIbqiVla
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  Visita na 3ª Vara 

Visitas na 4ª Vara

  Visita na 4ª Vara 
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Resultado da V Semana de Planejamento 

A V Semana de Planejamento das unidades da 
Diretoria do Foro e da Secretaria Administrativa da Seção 
Judiciária do Acre ocorreu no período de 01 a 05 do 
corrente mês, na Sala de Treinamento da Seccional. 

A dinâmica da semana de planejamento se 
direcionou, inicialmente, em apresentar um panorama 
geral da JFAC no âmbito administrativo e em desenvolver 
planos de ação visando medidas de melhoria e solução de 
problemas. Todos os Núcleos (SECAD, DIREF, NUCAF,

NUASG, NUCRE e NUCJU) e seus respectivos servidores 
foram convocados, em dias específicos, para expor  
propostas de aprimoramento e solução. O encerramento 
do  evento  foi  realizado  pelo Diretor do  Foro Juiz  
Federal Herley Brasil e o Juiz Federal José Geraldo. 



Abril de 2019 | edição nº 4  ano XIV  | informativo@trf1.jus.br 

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

 

“Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação.” 
(Tiradentes, - Joaquim José da Silva Xavier, foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou no Brasil, mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio 

de Janeiro). 

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

JFAC REALIZA OFICINAS SOBRE A 

TEMÁTICA: CONTRATOS TERCEIRIZADOS 

No período de 24 de janeiro a 14 de março, 
foram realizadas oficinas voltadas a temática de 
Contratos Terceirizados, ministradas pelo servidor 
Francisco Paulo Mesquita do Nascimento. Foram 
abordados os seguintes temas: 

Dia 1 - 24/01/2019 - Planilha de Custos e Formação de Preços 

Planilha de custo - Anexo VII-D da IN 05/2017; 

Dia 2 - 31/01/2019 - Reajuste em Sentido Amplo e 

Repactuação; 

Dia 3 - 14/02/2019 - Gestão e Execução de Contratos - Anexo 

V da IN 05/2017; 

Dia 4 - 28/02/2019 - Fiscalização técnica e administrativa - 

Anexo VIII da IN 05/2017; 

Dia 5 - 14/03/2019 - Conta vinculada. 

A partir da conclusão do Relatório de Auditoria 
operacional realizada em Contratos de Terceirização no 
âmbito da Seção Judiciária do Estado do Acre e da reunião 
realizada no mês de dezembro/2018, com os Diretores de 
Núcleo e Executores de Contrato, deliberou-se sobre a 
importância de capacitar os executores e gestores, abordando 
a aplicação dos normativos e das medidas recomendadas 
para as situações encontradas na auditoria.  

 As Oficinas tiverem como objetivo verificar o 
cumprimento das normas em vigor, a regularidade, a 
eficiência e a efetividade das disposições contratuais, 
especialmente referentes à execução dos serviços 
contratados, às repactuações, aos acréscimos, às supressões e 
aos pagamentos de despesas e etc. Teve como público alvo: 
servidores, estagiários e terceirizados da Secretaria 

Administrativa que lidam com as atividades de gerenciamento 
e execução dos contratos. 

É importante destacar que a realização das oficinas 
tem se confirmado como excelente alternativa para a 
capacitação e a padronização dos procedimentos, pois além 
da oportunidade de aprofundar o conteúdo normativo, são 

consideradas situações práticas vivenciadas pelos servidores, 
tornando o treinamento efetivamente proveitoso. Essas 
oficinas de treinamento interno tem se revelado de extrema 
relevância para o êxito na tarefa de execução e gestão de 
contratos, uma vez que essas atribuições se acumulam com 
outras atividades desempenhadas pelos servidores 
responsáveis. 


