
 

 

“A justiça tem em uma das mãos a balança em que pesa o direito, enquanto na outra segura a 

espada, por meio da qual se defende. A espada sem a balança é a força 

espada é a impotência do direito”. Rudolf Von Ihering.

Mutirão de Conciliação 

 

 A Seção de Conciliação 

da Justiça Federal do Acre em 

parceria com o Conselho 

Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado do Acre

CREA/AC realiza, nos dias 01, 

02, 05 e 06 de outubro de 2015 

um mutirão de conciliação, 

visando solucionar 134 

processos que envolvem o 

Conselho e pessoas físicas e 

jurídicas. A proposta é negociar multas autuadas 

pela autarquia- redução de 90% para pagamentos à 

vista ou parcelamento em até 12 vezes. 

A Seção de Conciliação disponibiliza o 

número de telefone (68)3214-2090 para contato. O 

atendimento será feito nos turnos da manhã 

(08h15min às 12h00min) e tarde (14h15min ás 

17h00min). 

Diretores e supervisores da SJAC 

participam de treinamento sobre o 

Sistema e-Orçamento 

 

24 e 25 de 

setembro, os 

das Seções 

financeira e 

para operar o 

Sistema e-Orçamento que trata de planejamento e 

gestão de orçamento. O curso foi ministrado pelo 

diretor da DIPOR - Divisão de Programação 

Orçamentária/TRF1, Adelson Vieira Torres, que 

trabalha há 20 anos na SECOR - 

Planejamento Orçamentário e Financeiro.

O treinamento é uma maneira de aperfeiçoar os 

conhecimentos acerca das funções do Sistema

“movimentação das Despesas Continuadas e 

Despesas Ordinárias, Programas de Trabalho, novas 

licitações, remanejamento de saldos”, etc.

Ano X 
 

“A justiça tem em uma das mãos a balança em que pesa o direito, enquanto na outra segura a 

espada, por meio da qual se defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a 

espada é a impotência do direito”. Rudolf Von Ihering. 

A Seção de Conciliação 

da Justiça Federal do Acre em 

parceria com o Conselho 

Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado do Acre- 

CREA/AC realiza, nos dias 01, 

02, 05 e 06 de outubro de 2015 

um mutirão de conciliação, 

visando solucionar 134 

processos que envolvem o 

Conselho e pessoas físicas e 

jurídicas. A proposta é negociar multas autuadas 

redução de 90% para pagamentos à 

 

A Seção de Conciliação disponibiliza o 

2090 para contato. O 

atendimento será feito nos turnos da manhã 

(08h15min às 12h00min) e tarde (14h15min ás 

Diretores e supervisores da SJAC 

sobre o 

Nos dias 

24 e 25 de 

setembro, os 

servidores 

das Seções 

financeira e 

orçamentária 

realizaram 

treinamento 

para operar o 

Orçamento que trata de planejamento e 

gestão de orçamento. O curso foi ministrado pelo 

Divisão de Programação 

Orçamentária/TRF1, Adelson Vieira Torres, que 

 Secretaria de 

Planejamento Orçamentário e Financeiro. 

O treinamento é uma maneira de aperfeiçoar os 

conhecimentos acerca das funções do Sistema, como 

Continuadas e 

Despesas Ordinárias, Programas de Trabalho, novas 

licitações, remanejamento de saldos”, etc. 

 

Queridos amigos,  
 

Há cerca de dez anos comprei a 
buritizeiro (imagem abaixo
plantar próximo ao nosso estacionamento aqui na 
Justiça federal/AC. 
Agora, vejam só no 
que se transformou 
aquela plantinha tenra 
e de pouca 
significância! 

Certa vez, 
nosso colega Edilson 
me falou que, um dia, 
seu pai estava 
plantando umas 
mudas de Teka (árvore 
tão valiosa quanto o 
mogno) e seus colegas 
de trabalho diziam: 
"isso não vai 
prosperar, isso vai 
levar anos, essa técnica não é boa...". Mesmo assim, 
ele plantou e a cultivou conforme havia aprendido no 
seringal. Hoje aquelas mudas se transformaram em 
árvores altas e bonitas. Se ele não as tivesse 
plantado, o local seria, ainda, uma área degradada...

Se eu não tivesse plantado, nosso 
estacionamento teria apenas um gramado. Hoje, ele 
tem um gramado e o buritizeiro (mais açaize
Moral da história: não é porque você (ou alguém 
perto de você) não vê uma árvore robusta na semente 
que está em sua mão, que você não deve lançá
terra. Adube o solo, semeie e regue. Faça a sua parte. 
O resto é com Deus.  

Então, NO TEMPO 
Não esqueça: a Bíblia nos diz que "aquilo que o 
homem semear, isso também colherá" (Gálatas 6:7). 
Portanto, hoje é um bom dia para você começar a 
semear. Tenho certeza que há sementes em sua mão. 
Não tenha medo. Não é você que vai f
transformar-se em árvore e produzir flores e frutos. 
Você faz a sua parte. Deus faz a d’Ele.

Que Deus lhe ajude a semear e lhe dê forças 
para esperar a boa colheita, NO TEMPO CERTO.
Grande abraço, boa semana.
                          

Carlos 
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“A justiça tem em uma das mãos a balança em que pesa o direito, enquanto na outra segura a 

bruta, a balança sem a 

Há cerca de dez anos comprei a muda desse 
buritizeiro (imagem abaixo) e pedi para o jardineiro 
plantar próximo ao nosso estacionamento aqui na 

levar anos, essa técnica não é boa...". Mesmo assim, 
ele plantou e a cultivou conforme havia aprendido no 

s mudas se transformaram em 
árvores altas e bonitas. Se ele não as tivesse 
plantado, o local seria, ainda, uma área degradada... 

Se eu não tivesse plantado, nosso 
estacionamento teria apenas um gramado. Hoje, ele 
tem um gramado e o buritizeiro (mais açaizeiros)! 
Moral da história: não é porque você (ou alguém 
perto de você) não vê uma árvore robusta na semente 
que está em sua mão, que você não deve lançá-la na 
terra. Adube o solo, semeie e regue. Faça a sua parte.  

Então, NO TEMPO CERTO, os frutos virão! 
Não esqueça: a Bíblia nos diz que "aquilo que o 
homem semear, isso também colherá" (Gálatas 6:7). 
Portanto, hoje é um bom dia para você começar a 
semear. Tenho certeza que há sementes em sua mão. 
Não tenha medo. Não é você que vai fazê-la brotar, 

em árvore e produzir flores e frutos. 
Você faz a sua parte. Deus faz a d’Ele. 

Que Deus lhe ajude a semear e lhe dê forças 
para esperar a boa colheita, NO TEMPO CERTO. 
Grande abraço, boa semana. 

Carlos Cabral (Analista Judiciário) 

E-mail: informativo@trf1.jus.br 


