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Fique informado!

Reforço na jurisdição
͕͕ A

O

Boletim de Notícias TJAC Em Foco nasce com a proposta de dar
visibilidade às ações realizadas pelo Tribunal de Justiça do Acre
em benefício de magistrados, servidores, colaboradores e, sobretudo, da sociedade. Dessa maneira, este informativo fortalece a imagem
externa e interna da Instituição, ao mesmo tempo em que atua como um
instrumento de comunicação, transparência e informação com os seus
diversos públicos.

atual gestão do Tribunal de Justiça

do Acre tem assumido o compromisso de
oferecer serviços mais otimizados e de
maior qualidade à população no Estado.
A remoção e promoção de magistrados é
exemplo disso. Os membros do Tribunal
Pleno Administrativo decidiram à unanimidade indicar o nome do juiz de Direito
Marcelo Badaró Duarte, pelo critério de
antiguidade, ao cargo titular do Juizado
Especial de Fazenda Pública da Comarca
de Rio Branco (remoção). Também por
unanimidade decidiram pela indicação do
nome do magistrado Flávio Mariano Mundim, pelo critério de merecimento, para

Tribunal de Justiça
do Acre agora é verde
͕͕ A

o cargo titular da Vara Única da Comarca
de Assis Brasil (promoção), nos termos do
voto da relatora (também a desembargadora-presidente Cezarinete Angelim).
Elisson Magalhães

atual gestão do Tribunal de Jus-

tiça do Acre tem intensificado ações e
esforços estratégicos com o objetivo
de garantir a eficiência administrativa e
a otimização de recursos, bem como a
sustentabilidade

ambiental,

econômi-

ca e social do Poder Judiciário Estadual,
através da adoção de políticas e práticas

Novos Cejusc

favoráveis à manutenção do planeta. O
Programa Natureza Viva, os Projetos Bosque Florido e Adote uma Caneca, o San-

das muitas ações já colocadas em prática

tuário Ecológico, o uso racional da água e

pela Administração – que vestem a Insti-

de energia elétrica; a gestão eficiente de

tuição de uma nova identidade: O Tribu-

insumos e materiais são apenas algumas

nal é verde!

͕͕ Em

nome da conciliação e da pa-

cificação social, a atual gestão do Tribunal de Justiça do Acre instalou na
segunda quinzena de agosto, Centros
Judiciários de Solução de Conflitos
e Cidadania (Cejusc) na Organização

Vem aí a Nova Sede dos Juizados Especiais
͕͕ A

atual gestão do Tribunal de

ção, estrutura, concretagem de lajes,

Justiça do Acre está trabalhando dia

colocação de ACM, etc. Agora, já está

e noite na construção da nova sede

sendo executada a última etapa do

dos Juizados Especiais, localizada na

acabamento, que inclui o piso, forro,

Cidade da Justiça de Rio Branco. Aos

paredes, tubulações, instalações, por

poucos e cada vez mais, o empre-

exemplo. O empreendimento será en-

endimento toma forma e conteúdo,

tregue muito em breve com a máxima

aproximando-se de sua fase final. Di-

qualidade, segurança e conforto para

versas fases já foram vencidas: funda-

os cidadãos, magistrados e servidores.

das Centrais de Atendimento (OCA) e
no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)
da União Educacional do Norte (Uninorte). A ação converge para duas relevantes diretrizes da atual gestão do
TJAC: disseminar a cultura da conciliação e incentivar a pacificação social.
Uma das prioridades da atual
Administração da Justiça Estadual,
o Cejusc possui uma dinâmica de
funcionamento que garante rapidez
à resolução de problemas, sem burocracia, antes mesmo deles se tor-
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narem processos judiciais.

͕͕ O

Tribunal de Justiça do Acre,

de Federal do Acre (Ufac), promo-

através da sua Gerência de Qua-

ver práticas de educação alimen-

lidade de Vida (Gevid), intensifi-

tícia e nutricional, avaliação física

cou neste segundo semestre de

e anamnese (entrevista com a fi-

2016 as ações voltadas à saúde e

Elisson Magalhães

Qualidade de Vida

nalidade de estabelecer um pon-

ao bem estar dos servidores do Poder

to inicial no diagnóstico de uma doença

Judiciário Estadual. A primeira semana de

ou patologia) dos profissionais da Justiça

agosto, por exemplo, foi marcada pelo

Estadual. A própria desembargadora-pre-

lançamento do Projeto “Leis Alimentares”,

sidente aderiu ao programa como forma

que busca, em parceria com a Universida-

de incentivar as boas praticas alimentares.

Investindo em tecnologia

Faça uma criança feliz

͕͕ A

atual gestão do Poder Judiciário firmou contratos com as empresas de Telecomu-

mais uma iniciativa voltada à hu-

nicações OI S.A e Claro S.A para a prestação de serviços de fornecimento de link urbano

manização, a atual gestão do Tribunal de

(internet) de 100 Mbits (cada) para o Anexo “A” da Sede do Tribunal de Justiça (Ditec). A

Justiça do Acre lançou a Campanha “Faça

soma dos dois contratos é superior a R$ 1 milhão. Com essa iniciativa, visa-se alcançar

uma criança feliz”, cujo intuito é a arre-

por meio da tecnologia maior eficiência em serviços judiciais e administrativos. Por outro

cadação de brinquedos que serão des-

lado, busca-se garantir aos cidadãos uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente,

tinados às 1ª e 2ª Varas da Infância e da

bem como elevar a Instituição a patamar de excelência.

͕͕ Em

Juventude de Rio Branco. Os brinquedos
podem ser doados por qualquer cidadão
interessado em colaborar, em dois locais,
no Setor de Protocolo, na Sede Administrativa do Tribunal; ou no Palácio da Justiça, no centro da Capital.
Os contatos podem ser feitos por
meios dos telefones (68) 33020318 e (68) 99901-3928, da Diretoria de Informação Institucional
(Diins), que preside a Comissão
Organizadora.

Assessoria Virtual
͕͕ Com

apenas um ano de implantação, a Assessoria Jurídica Virtual vinculada

a Presidência do Tribunal de Justiça já conseguiu impulsionar mais de 1.250 processos nas Comarcas da Capital e do interior do Acre, dos quais 834 só no primeiro semestre desse ano, o que revela um aumento significativo na produtividade. O trabalho consiste no suporte à distância às unidades jurisdicionais onde
houver déficit de mão de obra e significativo número de processos com excesso
de prazo. A equipe está sob a responsabilidade de Patrícia Bertiolo e tem como
membros os analistas judiciários: Eliana de Souza, Nena de Oliveira, Emerson
Araújo, Igor da Silva, Railson da Silva, Hortênsia Malaquias e Fátima Matias.
Elisson Magalhães

Casamento Coletivo
͕͕ O

esperado SIM tradicional nos ca-

samentos foi verbalizado de um modo
especial, durante a 9ª edição do Casamento Coletivo realizada pela atual
gestão do Tribunal de Justiça do Acre,
no dia 12 de agosto. A festividade teve
no som uníssono que ecoou no Estádio Arena da Floresta o seu ponto alto, quando
1.500 casais concordaram publicamente com a aceitação do matrimônio, seguida do
beijo que sela o sentimento entre os amados. Pelo menos sete mil pessoas compareceram ao local, entre noivos, familiares e amigos. “Com muita alegria informo que milhares
de famílias já foram diretamente alcançadas com esta ação do Projeto Cidadão neste
Biênio (2015-2017), tanto em Rio Branco quanto no interior do Estado”, assinalou a presidente do TJAC, desembargadora Cezarinete Angelim.
A celebração da cerimônia foi conduzida pelo juiz de Direito Marcelo Badaró, que até
então era titular da Vara de Registros Públicos da Capital.
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