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“As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se 
adaptam melhor às mudanças”. (Charles Darwin) 

Resultados do Mutirão de Conciliação 
realizados entre a JFAC e o CREA/AC 

Nos dias 01, 
02, 05 e 06 
de outubro 
de 2015 a 
Seção de 
Conciliação e 
as Varas de 
competência 

comum desta 
Seção 

Judiciária, em 
parceria com o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado do Acre – CREA/AC promoveram a 
realização de um Mutirão de Conciliação em execuções 
fiscais movidas pelo CREA-AC. 

Foram expedidas cartas-convite nos autos dos 131 
processos pautados para o mutirão, sendo que, dos 53 
devedores localizados para a entrega da referida carta-
convite, 27 compareceram às audiências conciliatórias. 

  Durante o mutirão de conciliação foram realizados: 
a) 20 acordos; b) 02 pedidos de suspensão para 
cumprimento de acordo administrativo  e  c) 02 pedidos 
de extinção em razão do adimplemento do débito 
controvertido no feito. Os valores acordados nos 20 
processos que foram solucionados de maneira célere e 
pacífica perfizeram um montante de R$ 33.910,33 (trinta e 
três mil novecentos e dez reais e trinta e três centavos). 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Conciliadores acompanhados da Juíza Federal Carolynne Souza de Macedo 

Oliveira e do Vice-presidente do CREA/AC Assurbanipal Barbary de Mesquita 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exame Periódico de Saúde 

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região convida todos 
os magistrados e servidores ativos, do quadro efetivo, 
cedidos ou nomeados, para realizarem o Exame Periódico 
de Saúde- EPS.  A iniciativa tem como objetivo preservar a 
saúde dos magistrados e servidores das Seções e 
Subseções judiciárias, como também do próprio tribunal. A 
meta a ser alcançada é de 100% de adesão ao exame até 
2020. 

O exame será realizado pela assistência médica interna 
ou em rede credenciada ao Pró-social. Pode também o 
servidor realizar o exame por meio de outros planos de 
saúde ao qual seja associado ou custeá-lo integralmente se 
não possuir plano.  Lembrando que o Exame Periódico de 
Saúde é recomendado a cada 02 (dois) anos para os 
indivíduos entre 18 e 45 anos de idade, e anual para 
maiores de 45 anos de idade. 

 

O participante do EPS será convidado pela Seção de Bem 
Estar Social- SEBES a comparecer ao Consultório Médico 
Interno 02 meses antes da data do seu aniversário, para as 
avaliações preliminares e encaminhamento aos exames 
específicos, devendo apresentar os resultados dos exames, 
preferencialmente, no mês do seu aniversário.   Caso não 
seja possível, há um prazo limite de 180 dias após a adesão 
para apresentação dos mesmos. Se o servidor que aderir 
ao EPS não o concluir, terá que ressarcir ao TRF ou 
Seccional os gastos com sua participação. 

 
O exame não é obrigatório, mas a recusa deverá ser 

informada por meio de Termo de responsabilidade. 
As informações e resultados comporão o Prontuário 

Eletrônico do Servidor, um banco de dados que visa 
estabelecer ações e programas para promover a saúde e 
o bem-estar.  

 
Para mais informações clique aqui:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiência de conciliação 

Exposição de artesanatos da APAE 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Acre- APAE realizaram uma exposição de artesanatos no prédio da 

Justiça Federal do Acre nos dias 22 e 23 deste mês. Os artigos são confeccionados pelos alunos da Instituição, que atende 
pessoas com deficiências físicas e intelectuais, promovendo o seu desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento. De 
acordo com as professoras responsáveis pela comercialização das artes foram vendidas cerca de 30% dos artigos expostos na 
Seccional. É importante ressaltar que a APAE é mantida com a ajuda de pais, amigos, pessoas com deficiência, voluntários, 
profissionais e instituições parceiras - públicas e privadas. 
 

A Associação mantém um mecanismo de 
doações através da conta de energia.  
 

Para contribuir e saber de mais informações 
basta ligar no número 0800 283 2723. 

 
Endereço: Rua Major Ladislau Ferreira, 67 - 
Conjunto Esperança I – Floresta CEP: 69.905-250, 
Rio Branco – AC 
Contato: Telefone: (68) 3227-3034 
Fax: (68) 3227-4498 
E-mail: riobranco@apaebrasil.org.br 
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