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“Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda”. 

Cecília Meireles 
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Acordo de Cooperação técnica entre JFAC e TJAC 

A Justiça Federal do Acre, representada pelo Diretor do Foro Juiz Federal Náiber Pontes de Almeida, e o Tribunal 

de Justiça do Estado do Acre, representado pela Desembargadora Maria Cezarinete Angelim, assinaram Acordo de 

Cooperação Técnica nº 01/2015, no dia 11 de maio do corrente ano, para a operacionalização do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal (AJG/JF). O acesso ao sistema informatizado 

AJG/JF viabilizará a nomeação dos profissionais, previamente cadastrados, prestadores de serviço de assistência 

judiciária gratuita e dos respectivos pagamentos de honorários de peritos judiciais, tradutores, intérpretes e 

advogados dativos, no âmbito da jurisdição federal delegada, nos casos de concessão de assistência judiciária 

gratuita, nos termos da Resolução N. CJF-RES- 2014/00305, de 07 e outubro de 2014, e da Resolução Conjunta 

Presi/Coger/Cojef 20, de 10/10/2012, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  Para viabilizar a parte prática 

do referido acordo, a Seccional realizará, em breve, treinamento sobre a utilização do Sistema AJG/JF  para os 

servidores indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 

  

 
Saúde do servidor 

Um dos macrodesafios do Planej 2015-2020 diz 

respeito à saúde do servidor, por isso o TRF1 

encaminhou a todas as Seções e Subseções 

Judiciárias a Circular Presi 41, solicitando a 

implementação da Portaria Presi/ Secbe 38 de 17 de 

fevereiro de 2014, que propõe o Exame Periódico de 

Saúde (EPS).  O documento atende às 

recomendações do Ministério da Saúde e das 

Sociedades Brasileiras de Cardiologia, Urologia, 

Ginecologia, entre outras.  

A JFAC apoia essas iniciativas, por isso irá realizar o 

evento Cuidando da Saúde, com o apoio da equipe 

técnica do Centro de Saúde Rosângela Pimentel, para 

oferecer serviços como: vacinação, exames, aferição 

de pressão arterial, etc. É importante ressaltar que o 

cuidado com a saúde do servidor é uma prática de 

qualidade de vida que beneficia não só os 

trabalhadores, como também a Instituição, que 

dispõe de funcionários ativos para o bom 

desempenho profissional. A ação acontecerá no dia 

01 de junho (segunda-feira) das 08h00min às 

16h00min, no auditório da Seccional de Rio branco- 

AC. 

 

Servidores 
praticando 
ginástica 
laboral no 
prédio da 
JFAC. 

A JFAC dá as boas-vindas aos novos servidores da 

Seccional de Rio Branco e da Subseção de Cruzeiro do Sul. 

 Moniquelle de Oliveira Freire- 1ª vara; 

 Francisco Marques do Carmo M. Junior- Seção 

de compras e licitação; 

 Mayco de Jesus Albuquerque- 1ª vara; 

 José Jairo L. da Silva- apoio cartorário e 

administrativo da Diretoria da Subseção de CZS; 

 Pedro Celestino Silva- 4ª vara; 

 Gisele Outramário Wutzke– Seção de Depósito e 

Arquivo Judicial; 

 Jean Carlos B. de Sousa – Seção de Segurança, 

Vigilância e Transporte. 

 


