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“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.” Carlos Drummond de Andrade 

Corpo funcional da Justiça Federal 

doa sangue para o Hemoacre 

 

 

No dia 17 de setembro, a Seccional realizou, em parceria 
com o Hemoacre, campanha para coleta de sangue. 
A equipe do Hemoacre, composta de 11 pessoas, 
permaneceu no estacionamento do Tribunal Regional 
Eleitoral até as 12 horas para captação de sangue. 
Foram coletadas 14 bolsas de sangue, entre servidores, 
estagiários e prestadores de serviço da Justiça Federal e 
do TRE, superando a campanha realizada em abril deste 
ano, quando foram coletadas 12 bolsas. 
A Diretoria do Foro agradece a participação de todos. 
Galeria de Foto 

Coleta de material reciclado 

continua 
Deposite nas caixas coletoras localizadas no 

estacionamento externo e nos contêineres dispostos no 

estacionamento do subsolo plástico (sacos de açúcar, 

feijão, farinha, arroz, etc.), pet, metal, alumínio (baldes, 

bacias, panelas, jarras, etc.), papelão, revista, cobre. Os 

papéis brancos de rascunho gerados na própria unidade e 

que não contenham informações sigilosas podem ser 

depositados nas caixas disponíveis em cada sala. 

Além de contribuir com a natureza, essa atitude ajuda no 

aumento da renda dos catadores de material reciclável do 

Projeto Catar. Participe! 

“LONGA MANUS” - Dia 5 de 

setembro – Dia do Oficial de 

Justiça 

 

 
No dia 05 de setembro é comemorado o Dia do Oficial de 
Justiça. Foi estabelecido entre as Associações e 
Federação da categoria o objetivo de divulgação e 
valorização da função e nós, oficiais da Justiça Federal, 
ingressamos no desafio com o intuito de fazer conhecida 
nossa atividade tanto entre os colegas quanto em meio à 
sociedade local.  
A figura do Oficial de Justiça já recebe registro no texto 
bíblico, no evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. 
Genericamente falando, sua prescrição legal está no 
Código de Processo Civil, no artigo 139, em que o 
descreve como AUXILIAR DA JUSTIÇA, e no artigo 143, 
onde suas funções são descritas. Falando 

especificamente da Justiça Federal, rege-nos o 
Regulamento Geral das Centrais de Mandado da Justiça 
Federal, instituída pela Resolução/PRESI/CENAG nº 06, 
de 15.03.2012.  
Cumprindo as programações idealizadas, foi realizada uma 
palestra na Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) no 
dia 04.09, às 19h30min, para todos os acadêmicos do 
curso de Direito. Ao evento fizeram-se presentes, além dos 
Oficiais da Justiça Federal, dois colegas da Justiça do 
Trabalho e outros cinco da Justiça Estadual, podendo dar 
uma excelente perspectiva da função em todas as suas 
especialidades e especificidades aos futuros operadores 
do Direito.  
Cerca de 250 alunos assistiram atentos à programação, 
que foi com excelência organizada pela instituição anfitriã, 
inclusive com certificação.  
Nesta segunda-feira, dia 08.05.2014, haverá uma 
explanação aos colegas da Justiça Federal, às 14 horas, 
visando uma melhor integração da categoria com os 
demais servidores da casa. 
Seguindo ainda o calendário de divulgação, quarta-feira, 
dia 10.09, é a vez dos alunos do terceiro ano do ensino 
médio do Colégio Vitória conhecer um pouco dessa 
profissão atípica, cheia de detalhes e nada rotineira.  
Aos colegas Oficiais de Justiça, desejamos que a força e 

a determinação que nos sustentam diariamente sejam 
renovados, bem como que o amor que cada um tem pela 
profissão seja por todos conhecido e reconhecido, como a 
tração que nos move para materializar as tão bem 
fundamentadas decisões judiciais que fazemos cumprir, e 
que incansavelmente façamos chegar JUSTIÇA àqueles 
que a buscam.   

(Oficiais de Justiça da SJAC)  
 

http://www.ac.trf1.gov.br/eventos/Doação_de_sangue/album/index.html

