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Juízes da SJAC palestram em 
evento acadêmico de Direito 

Os juízes federais, desta Seção, Herley 
Brasil e Náiber Pontes, participaram do I Ciclo de 
Palestras Jurídicas, evento organizado pela 
Comissão de Formatura 2016.1 do curso de Direito 
do IESACRE. Ambos foram palestrantes no 
Auditório do Bloco D da Uninorte, tendo como 
ouvintes os alunos do 1º ao 4º período do curso de 
Direito da Instituição.  

Os magistrados representaram a SJAC 
versando sobre temas ligados a esta Justiça, tais 
como: 1. A História da Justiça Federal; 2. A 
competência da Justiça Federal; e 3. A Carreira da 
Magistratura Federal.  

 

 

 

 

 

 

Utilizando o novo serviço de 
Malote Digital, SJAC e IAPEN firmam 

acordo de cooperação técnica 

 Tendo a segurança, a celeridade e a 
economia como suas principais vantagens, o 
Malote Digital visa uma melhor forma de envio de 
documentos oficiais da Justiça Federal a outros 
orgãos do Judiciário.  
 A partir desta premissa, a SJAC, na pessoa 
do Juiz Diretor do Foro Guilherme Michelazzo 
Bueno, e o IAPEN, na pessoa do seu Diretor-
Presidente, Martin F. Cavalcante Hessel, firmaram  
acordo de cooperação técnica com o objetivo de 
trocar e comunicar, reciprocamente, atos oficiais, 
especialmente, o cumprimento de Alvarás de 
Soltura expedidos por essa Justiça que, desta 
forma, ganham rapidez e economia ímpar.  
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PM-AC e IAPEN recebem doação 
de veículos da SJAC 

 
Através do Edital de Desfazimento de Bem 

Móvel n. 01/2017, a Justiça Federal do Acre entregou 
à Polícia Militar do Acre um veículo, carro Volkswagen 
Gol 1.6. Igualmente, ao IAPEN foi doado um automóvel 
Volkswagen Santana 1.8. Assinaram os documento de 
entrega dos bens o Cap. Francisco Reginaldo Carneiro, 
pela PM, e o Agente Raimundo Diones, representando o 
IAPEN; o Juiz Diretor do Foro, Guilherme Michelazzo 
Bueno e o Diretor da Secretaria Administrativa da SJAC, 
Josoé Alves de Albuquerque.  

Destarte, a SJAC espera contribuir para o 
desenvolvimento de ambas as instituições através dos 
veículos entregues, podendo, estes, servir às atividades 
da corporação.  

JFAC é destaque em reportagem 
sobre atendimento da perícia médica 

O quadro #TôNaRede, da Rede Amazônica 
(Afiliada da Globo), recebeu denúncias que alegavam 
supostas “demoras e desmarques de atendimento” nos 
casos de perícia médica de beneficiados. Todavia, a 
matéria, exibida dia 29/09, ao dirigir-se a esta Seção, 
pôde constatar que a situação não é essa. Em 
depoimento do próprio Diretor da Atermação, Alex 
Neris, ficou claro que o contratempo que pode ocorrer, 
pontualmente, é a não possibilidade de entrar em 
contato com os beneficiários que moram longe, por 
falta de sinal, mesmo a equipe prestando atendimento 
especial às pessoas que têm que se deslocar de outros 
municípios.  

Entrevistando as pessoas presentes para as 
perícias deste mesmo dia, a equipe de jornalismo da 
TV constatou e obteve depoimentos elogiosos acerca 
da rapidez e eficiência da prestação do serviço e do 
atendimento ao público, que alegava “não ter do que 
reclamar” e presenciaram o atendimento funcionando. 

 

Adicionalmente, o Diretor deixou claro que 
aqueles que estiverem se sentindo prejudicados podem 
entrar em contato com a JF e o reclamante terá sua 
demanda atendida de maneira específica, caso 
necessário.  


