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“Quando a política penetra no recinto dos Tribunais, a Justiça se retira por alguma porta”. 

(François Guizot) 

Semana de Planejamento Estratégico 

A Semana de Planejamento Estratégico é uma 

iniciativa do TRF1 para elevar o desenvolvimento 

das atividades administrativas das Seções 

Judiciárias, e foi estabelecida pela necessidade do 

intercâmbio constante entre as unidades da área 

administrativa, para identificar dificuldades e 

buscar soluções. 

A semana de planejamento das unidades da 

Diretoria do Foro e da Secretaria Administrativa da 

Seção Judiciária do Acre ocorrerá no período de 28 

de março a 01 de abril e dividir-se-á em 02 etapas: 

 A primeira etapa será a realização do Curso de 

Desenvolvimento Gerencial, nos dias 28 e 29 

de março; 

 A segunda etapa será nos dias 30 de março a 

01 de abril, com a apresentação dos resultados 

da Semana de Planejamento 2015, orientações 

sobre a utilização do SEI, definição do 

fluxograma de encaminhamento dos processos 

administrativos, explanação sobre o 

planejamento das aquisições e contratações, 

apresentação do Plano de Logística 

Sustentável da Seção Judiciária do Acre e do 

panorama orçamentário de 2016. 

A Portaria Diref 16 instituiu que a Semana 

ocorrerá anualmente no mês de março, sendo o 

Núcleo de Recursos Humanos, através da Seção de 

Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos, 

com o apoio da Seção de Modernização 

Administrativa, responsável pela organização. 

Curso de Desenvolvimento Gerencial 

Nos dias 28 e 29 de março será realizado o curso 

de Desenvolvimento Gerencial, etapa da Semana de 

Planejamento da SJAC, uma iniciativa para capacitar 

os servidores e aperfeiçoar suas habilidades 

relacionadas à liderança e planejamento. 

 

 

 

Os conteúdos giram em torno de planejamento, o 

papel dos líderes e da equipe, a execução de 

estratégias e a gestão administrativa. A carga 

horária é de 16h, lembrando que o “curso tem por 

um dos objetivos atender ao interesse dos ocupantes 

de cargo de chefia que precisam completar a carga 

horária de 30 horas para atender o art. 5º, §5º, da lei 

11.416/2006 (obrigatoriedade, a cada 2 anos, de 

participação em curso de desenvolvimento gerencial 

para os titulares de funções comissionadas), razão 

pela qual incentivamos todos os diretores, 

supervisores e servidores que necessitam preencher o 

requisito legal a participarem do evento” 

O início será às 08h na Sala de Treinamentos da 

SJAC e se estende até ás 18h com pausa para almoço, 

nos dois dias. Os servidores da Subseção de Cruzeiro 

do Sul poderão participar por videoconferência. Os 

servidores do TRF1, Márcio da Silva Albuquerque e 

Lúcia Beatriz de Mendonça de Sá serão os 

instrutores. 

Juízes federais da SJAC publicam 
Moção de Apoio ao Poder Judiciário 

Em virtude dos últimos acontecimentos 

envolvendo a divulgação de interceptações 

telefônicas entre investigado, destituído de foro 

privilegiado, e agentes políticos detentores de 

prerrogativa de foro, os juízes federais da Seção 

Judiciária do Estado do Acre divulgaram na tarde 

de ontem (17 de março), Moção de Apoio aos 

órgãos do Poder Judiciário brasileiro, entre eles o 

Supremo Tribunal Federal (STF) e a Justiça Federal 

do Paraná (JFPR). Os juízes destacaram a 

importância da autonomia do judiciário e a 

confiança nas decisões dos magistrados. Confira a 

íntegra do documento no site da SJAC. Link 

 

http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/93414
http://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/noticias/mocao-de-apoio-ao-poder-judiciario.htm

