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 Correição Geral - Cerimonial de 
Abertura dos trabalhos 

Aconteceu, no período compreendido entre 
os dias 15 e 19 de maio de 2017, a Correição Geral 
Ordinária na Seção Judiciária do Acre contando 
com a presença do Desembargador Federal e 
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª 
Região, Souza Prudente.  

O cerimonial de abertura dos trabalhos da 
correição aconteceu no dia 16, no auditório da 
SJAC com uma palestra inicial do Desembargador 
e teve a participação dos servidores e magistrados 
da casa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita do Corregedor marca, 
também, entrega do Selo 
Estratégia em Ação na SJAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região concedeu o Selo Estratégia em Ação na 
categoria OURO à 1ª Relatoria da Turma Recursal 
do Acre pela excelência no cumprimento das 
Metas Nacionais e Metas Específicas da Justiça 
Federal, no ano de 2016. 

A entrega aconteceu no mês de maio e deu-
se de encontro com o período dos trabalhos da 
Correição Geral da Seção com a presença do 
corregedor regional. 

Fotos: Evento 
de abertura da 
correição 

Fotos: Ato de 
entrega do Selo. 
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Curso dos Agentes de Segurança 
 

Os agentes de segurança da SJAC Kiuly 
Daniel e Jean Carlos Bonazoni participaram, no mês 
de abril em Brasília, do curso de segurança de 
autoridades ofertado pelo Núcleo de Ensino do 
Comando Militar do Planalto (BPEB). O 
aperfeiçoamento dos agentes reflete, cada vez mais, 
o incentivo à segurança dos servidores, 
jurisdicionados e magistrados da Seção. 

Comandante Militar do Planalto, 
Gral. Pereira Gomes e comandante 
do Batalhão Policial do Exército, 
Maurício de Souza. Ministro Corregedor do 

CJF – Mauro Campbell. 

 

Membros do gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
Turma de formação. 


