
 

 
“Se um homem 

Processo Judicial Eletrônico é implantado na Seção Judiciária do Acre

Durante a tarde desta segunda

Seção Judiciária do Acre (SJAC) iniciou a implantação 

Judicial Eletrônico (PJe). A ferramenta foi criada

Nacional de Justiça (CNJ) junto com outros órgãos judiciários e tem 

como finalidade diminuir gastos materiais e físicos, além de dar 

celeridade ao julgamento de processos.

Durante solenidade realizada no a

Acre, o Diretor do Foro, Juiz Federal Náiber Pontes de Almeida rec

o Desembargador Federal Ney Bello. Compuseram

também, o Juiz Federal Marcelo Velasco Nasc

presidente do Comitê Gestor Regional e da C

do sistema PJe no Tribuna

Procuradora-geral do Estado, Maria Lídia Soares de 

Comarca de Rio Branco, juiz Lois Carlos Arruda; o Procurador

Procuradoria da República no Acre, Vitor Hugo Caldeira Teodoro; o Procurador Geral do município, Pascal Kalil; o Procurador 

Geral Adjunto Cosmo Lima de Souza e o repr

Antes de iniciar os traba

Herculano Martins Nacif da Seção Judiciária de Rondônia. 

Em seu discurso, o Diretor do Foro destacou que o PJe é uma mudança positiva que chega no Acre de forma gradual, e 

pouco a pouco o sistema será ampliado

“Não importa o investimento feito em alta tecnologia, o eixo central 

magistrado. 

O Juiz Federal Marcelo Velasco enfatizou os pontos positivos do sistema PJe, como segurança, acessibilidade aos processos 

24 horas, automatização e redução do deslocamento dos advogados

pode ser considerado o melhor sistema de processo eletrônico do Brasil.

Após a cerimônia os convidados 

“O ser da arte” que faz parte do

Juiz Federal Diretor do Foro assina portaria de realinhamento da estrutura

A partir de 1º de dezembro de 2015, a estrutura organizacional da Diretoria do Foro e da Secretaria Administrativa 

desta Seccional passa a funcionar na forma definida pela Portaria SJ Diref 66, de 29 de outubro d

Por meio da Resolução PRESI 24, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região delegou aos diretores de foro a competência 

para administrar e organizar a estrutura da respectiva seção e subseções judiciárias vinculadas, podendo criar, extinguir, 

transformar ou remanejar unidades administrativas e funções comissionadas, sem que implique aumento de despesa.

A descentralização da gestão administrativa permite a flexibilização da estrutura organizacional, de forma a se adequar 

às necessidades específicas do 

O inteiro teor da portaria pode ser acessado 
 

Mostra “O ser da arte”- Hall de entrada da JFAC

Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver

(Martin Luther King

Processo Judicial Eletrônico é implantado na Seção Judiciária do Acre

Durante a tarde desta segunda-feira, 09 de novembro de 2015, a 

Seção Judiciária do Acre (SJAC) iniciou a implantação do Processo 

A ferramenta foi criada pelo Conselho 

junto com outros órgãos judiciários e tem 

como finalidade diminuir gastos materiais e físicos, além de dar 

ento de processos. 

realizada no auditório da Justiça Federal do 

Acre, o Diretor do Foro, Juiz Federal Náiber Pontes de Almeida rec

or Federal Ney Bello. Compuseram a mesa diretora 

também, o Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, 

presidente do Comitê Gestor Regional e da Comissão Técnica Regional 

e no Tribunal Regional Federal da 1ª Região; a 

geral do Estado, Maria Lídia Soares de Assis; o Diretor da 

Comarca de Rio Branco, juiz Lois Carlos Arruda; o Procurador-chefe da 

Procuradoria da República no Acre, Vitor Hugo Caldeira Teodoro; o Procurador Geral do município, Pascal Kalil; o Procurador 

Geral Adjunto Cosmo Lima de Souza e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, Antonio Olímpio.

Antes de iniciar os trabalhos, os presentes fizeram 01 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do Juiz Federal 

Herculano Martins Nacif da Seção Judiciária de Rondônia.  

seu discurso, o Diretor do Foro destacou que o PJe é uma mudança positiva que chega no Acre de forma gradual, e 

pouco a pouco o sistema será ampliado para todos os operadores do Direito.

“Não importa o investimento feito em alta tecnologia, o eixo central 

O Juiz Federal Marcelo Velasco enfatizou os pontos positivos do sistema PJe, como segurança, acessibilidade aos processos 

omatização e redução do deslocamento dos advogados

pode ser considerado o melhor sistema de processo eletrônico do Brasil.

Após a cerimônia os convidados foram encaminhados para o coquetel no hall de entrada do prédio, e 

faz parte do projeto criado pelo psicólogo Fabiano Carvalho, no qual trabalha com a expressão artística de 

pessoas de diversas idades e gêneros, com ou sem transtorno mental, algumas 

delas são pacientes do Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC). Fabian

já fez exposições na Universidade Federal do Acre, na Galeria Juvenal Antunes, 

entre outros lugares da Capital.

Outra intervenção artística presente na programaçã

foi a apresentação musical, voz e violão, com as cantoras Yasmin Hor

Luana Borges. No repertório, mú

As cantoras estão inseridas no projeto de Humanização da Gestão Pública 

promovido pelo Estado do Acre, que visa estimular a “ressignificação sobre o 

trabalho do servidor 

individuo tem a respeito da sua organização”.

 

Galeria de Fotos

 

Juiz Federal Diretor do Foro assina portaria de realinhamento da estrutura

Judiciária do Acre

A partir de 1º de dezembro de 2015, a estrutura organizacional da Diretoria do Foro e da Secretaria Administrativa 

desta Seccional passa a funcionar na forma definida pela Portaria SJ Diref 66, de 29 de outubro d

Por meio da Resolução PRESI 24, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região delegou aos diretores de foro a competência 

para administrar e organizar a estrutura da respectiva seção e subseções judiciárias vinculadas, podendo criar, extinguir, 

rmar ou remanejar unidades administrativas e funções comissionadas, sem que implique aumento de despesa.

A descentralização da gestão administrativa permite a flexibilização da estrutura organizacional, de forma a se adequar 

às necessidades específicas do órgão, frente às novas demandas de serviço e à escassez no quadro de pessoal. 

O inteiro teor da portaria pode ser acessado aqui. 

de entrada da JFAC 
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não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver

Martin Luther King) 

Processo Judicial Eletrônico é implantado na Seção Judiciária do Acre

feira, 09 de novembro de 2015, a 

do Processo 

pelo Conselho 

junto com outros órgãos judiciários e tem 

como finalidade diminuir gastos materiais e físicos, além de dar 

uditório da Justiça Federal do 

Acre, o Diretor do Foro, Juiz Federal Náiber Pontes de Almeida recebeu 

a mesa diretora 

imento Albernaz, 

egional 

l Regional Federal da 1ª Região; a 

Assis; o Diretor da 

chefe da 

Procuradoria da República no Acre, Vitor Hugo Caldeira Teodoro; o Procurador Geral do município, Pascal Kalil; o Procurador 

esentante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, Antonio Olímpio.

minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do Juiz Federal 

seu discurso, o Diretor do Foro destacou que o PJe é uma mudança positiva que chega no Acre de forma gradual, e 

para todos os operadores do Direito. 

“Não importa o investimento feito em alta tecnologia, o eixo central ainda continua sendo o homem”, exclamou o 

O Juiz Federal Marcelo Velasco enfatizou os pontos positivos do sistema PJe, como segurança, acessibilidade aos processos 

omatização e redução do deslocamento dos advogados, resultando na diminuição de emissão de CO2

pode ser considerado o melhor sistema de processo eletrônico do Brasil. 

foram encaminhados para o coquetel no hall de entrada do prédio, e 

projeto criado pelo psicólogo Fabiano Carvalho, no qual trabalha com a expressão artística de 

pessoas de diversas idades e gêneros, com ou sem transtorno mental, algumas 

delas são pacientes do Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC). Fabian

já fez exposições na Universidade Federal do Acre, na Galeria Juvenal Antunes, 

entre outros lugares da Capital. 

Outra intervenção artística presente na programaçã

a apresentação musical, voz e violão, com as cantoras Yasmin Hor

No repertório, músicas regionais e ligadas a temática do evento.

As cantoras estão inseridas no projeto de Humanização da Gestão Pública 

promovido pelo Estado do Acre, que visa estimular a “ressignificação sobre o 

trabalho do servidor público, objetivando a melhoria da percepção que o 

individuo tem a respeito da sua organização”. 

Galeria de Fotos 

Juiz Federal Diretor do Foro assina portaria de realinhamento da estrutura administrativa da Seção 

Judiciária do Acre 

A partir de 1º de dezembro de 2015, a estrutura organizacional da Diretoria do Foro e da Secretaria Administrativa 

desta Seccional passa a funcionar na forma definida pela Portaria SJ Diref 66, de 29 de outubro de 2015. 

Por meio da Resolução PRESI 24, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região delegou aos diretores de foro a competência 

para administrar e organizar a estrutura da respectiva seção e subseções judiciárias vinculadas, podendo criar, extinguir, 

rmar ou remanejar unidades administrativas e funções comissionadas, sem que implique aumento de despesa.

A descentralização da gestão administrativa permite a flexibilização da estrutura organizacional, de forma a se adequar 

órgão, frente às novas demandas de serviço e à escassez no quadro de pessoal. 
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não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver”. 

Processo Judicial Eletrônico é implantado na Seção Judiciária do Acre  

Procuradoria da República no Acre, Vitor Hugo Caldeira Teodoro; o Procurador Geral do município, Pascal Kalil; o Procurador 

esentante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, Antonio Olímpio. 

minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do Juiz Federal 

seu discurso, o Diretor do Foro destacou que o PJe é uma mudança positiva que chega no Acre de forma gradual, e 

ainda continua sendo o homem”, exclamou o 

O Juiz Federal Marcelo Velasco enfatizou os pontos positivos do sistema PJe, como segurança, acessibilidade aos processos 

emissão de CO2. Para ele, o PJe 

foram encaminhados para o coquetel no hall de entrada do prédio, e prestigiaram a mostra 

projeto criado pelo psicólogo Fabiano Carvalho, no qual trabalha com a expressão artística de 

pessoas de diversas idades e gêneros, com ou sem transtorno mental, algumas 

delas são pacientes do Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC). Fabiano 

já fez exposições na Universidade Federal do Acre, na Galeria Juvenal Antunes, 

Outra intervenção artística presente na programação de instalação do PJe 

a apresentação musical, voz e violão, com as cantoras Yasmin Horrana e 

sicas regionais e ligadas a temática do evento. 

As cantoras estão inseridas no projeto de Humanização da Gestão Pública 

promovido pelo Estado do Acre, que visa estimular a “ressignificação sobre o 

público, objetivando a melhoria da percepção que o 

administrativa da Seção 

A partir de 1º de dezembro de 2015, a estrutura organizacional da Diretoria do Foro e da Secretaria Administrativa 

e 2015.  

Por meio da Resolução PRESI 24, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região delegou aos diretores de foro a competência 

para administrar e organizar a estrutura da respectiva seção e subseções judiciárias vinculadas, podendo criar, extinguir, 

rmar ou remanejar unidades administrativas e funções comissionadas, sem que implique aumento de despesa. 

A descentralização da gestão administrativa permite a flexibilização da estrutura organizacional, de forma a se adequar 

órgão, frente às novas demandas de serviço e à escassez no quadro de pessoal.  

Mesa Diretora- Implantação PJe. 

http://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/galeria-de-fotos/
http://www.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/65999/Portaria%20SJ%20Diref%20__66-2015.pdf?sequence=1

