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 “O maior valor da vida não é o que você obtém. O maior valor da vida é o que você 

se torna”. (JIM ROHN) 

Mutirão de conciliação: parceria entre a JFAC e CEF 

Durante a Semana Nacional de Conciliação (23 a 27 de novembro 
de 2015), a Seção Judiciária do Acre realizou o Mutirão de Conciliação 
em parceria com a Caixa Econômica Federal. As audiências 
correspondem às demandas processuais e pré-processuais, 
respectivamente, ajuizadas e distribuídas em face da CEF, referentes 
a pedidos de condenação a título de danos morais e materiais 
(negativação indevida; saque fraudulento; contratos bancários, 
financiamentos e empréstimo consignado).  

No primeiro dia de audiências (24), o Juiz Federal da 2ª Vara, Herley da Luz Brasil, proferiu algumas 
palavras sobre a Semana de Conciliação e visitou as salas de julgamento. O Juiz Federal Gabriel Zago e a 
Juíza Alessandra Baldini da 4ª vara da JFAC também participaram da conciliação. 

 Cada mesa foi composta por um conciliador e um preposto da CEF, além da outra parte envolvida no 
processo. Os advogados Fabíola Christina de Souza Pinheiro, Augusto Cruz Souza e Fabrícia Lopes Gerônimo 
de Araújo representaram a CEF e auxiliaram nas mesas de audiência.               Galeria de Fotos               

Sistema de Publicação dos Atos Judiciais e 
Administrativos da Justiça Federal da 1ª 

Região (Sepublic) 

Em 2007 o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
instituiu o Diário da Justiça Federal da 1ª Região (e-
DJF1) em formato eletrônico. A ferramenta passou a 
ser o meio oficial de publicação dos atos judiciais e 
administrativos da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus da 1ª Região. O e-DJF1 era publicado 
por meio do DOU (Diário Oficial da União), no entanto, 
trata-se de uma empresa particular/privada, o que 
gerava custos altíssimos para o poder judiciário.  

Em 2014 foi criada a Biblioteca Digital do TRF1, 
com o intuito de reunir, armazenar, disponibilizar e 
divulgar, em meio digital, documentos, atos e 
publicações do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª 
Região, dando transparência às ações de interesse 
público, conforme pede a Lei de acesso à informação 
(LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011). 

 

 
Com isso, o Boletim de Serviço publicado pela SJAC 

chegou ao fim, passando todos os Atos judiciais e 
administrativos para divulgação na Biblioteca Digital, 
porém, por força de Lei algumas publicações ainda 
permanecem no DOU. 

 
SJAC abre inscrições para o curso sobre o novo 

CPC 

Estão abertas as inscrições para o curso “Novo 
Código de Processo Civil”, que será realizado no dia 10 
a 12 de dezembro de 2015 na sala de treinamento da 
Justiça Federal do Acre. O ministrante será o Juiz 
Federal Pablo Zuniga Dourado da Seção Judiciária do 
Maranhão (SJMA). 

Para se inscrever é necessário preencher o 
formulário enviado para os e-mails e entregar na Seção 
de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos 
(SEDER) entre os dias 23 de novembro e 04 de 
dezembro. 

 

http://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/galeria-de-fotos/galeria-de-fotos.htm

