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 “Os livros tem os mesmos inimigos que o homem: o fogo, a umidade, os bichos, o 

tempo- e o seu próprio conteúdo”. (Paul Valéry) 

Via Direta apresenta o novo magistrado da SJAC 

O juiz federal José Geraldo Amaral Fonseca Junior chegou ao 
Acre em novembro de 2015. Natural de Belo Horizonte-MG, o 
magistrado tem formação técnica em eletromecânica pelo 
CEFET-MG, é graduado em direito pela PUC Minas desde 2005 e 
na sua trajetória profissional já acumula aprovações em diversos 
concursos públicos.  

Aos 18 anos foi aprovado no concurso da CEF, onde trabalhou 
por alguns meses, tempo suficiente para decidir que queria ser 
servidor público, motivado pela ideia de poder fazer algo em 
benefício da sociedade, além de possuir uma profissão com 
projeto de longo prazo. Lecionou matemática e inglês durante 
04 anos como professor particular. No período da faculdade 

estagiou em escritório de advocacia, e depois de formado advogou por mais 04 anos. Nesse tempo como 
advogado surgiu a vontade de ser juiz. Em 2010 foi servidor do TJMG, 2ª instância, por 02 anos. Em meados de 
2012 ingressou na Justiça Federal, sendo lotado na 1ª vara federal de Cachoeiro do Itapemirim-ES. Atuou 
também na 6ª vara federal cível da capital Vitória por 01 ano e meio. 

Como juiz federal, José Geraldo espera “atender a população de uma forma mais célere sem comprometer a 
qualidade e a justiça das decisões, fazer com que a população tenha uma visão positiva, não só do juiz, mas da 
Justiça Federal como um todo”. 

O juiz tem se surpreendido com o Estado do Acre, principalmente com a capital acreana. Ele destaca que a 
população é acolhedora e educada, lembrando as pessoas do interior de MG. A estrutura da cidade, com os 
parques e as áreas de lazer também tem impressionado o magistrado positivamente. Ele conta que já visitou 
vários lugares, como o Palácio Rio Branco, a Biblioteca da Floresta, Novo Mercado Velho, a catedral, o Parque 
Chico Mendes e a cidade da fronteira, Cobija. Apreciou o prato típico da região, o tacacá, e pretende visitar 
outros lugares do Estado. 

Ato simbólico representando a responsabilidade 
ambiental da SJAC e início das obras da ETE 

Na tarde do dia 26 de janeiro, o grupo de magistrados da 
Seccional, composto pelo diretor do foro, Náiber Pontes de Almeida, 
pelos juízes federais, Jair Araújo Facundes, Gabriel Zago C. V. de 
Paiva e Moisés da Silva Maia, além do diretor da SECAD, Josoé Alves 
de Albuquerque e do executor do projeto, Carlos Alberto da S. 
Cabral, apresentaram um ato simbólico para marcar o início da obra 

da Estação Compacta de 
tratamento de Esgoto (ETE).  

A servidora com mais tempo de serviço na Seção Judiciária e diretora 
de secretaria da 2º vara, Antonia Setúbal R. Evangelista, foi convidada 
para participar do ato em que foram plantadas árvores de Ipês- planta 
conhecida na região por sua imponência e beleza.  

As árvores plantadas simbolizam a perpetuidade das ações da SJAC e 
o compromisso para com as questões do meio ambiente e bem estar de 
seus colaboradores. No terreno onde será construída a ETE está 
prevista ainda, a construção de uma área arborizada e futuramente um 
espaço de convivência para os colaboradores.          

                               Galeria de Fotos 

CEVIT investe em modernos equipamentos de segurança 

A Diretoria do Foro desta Seção Judiciária prossegue implementando 
melhorias no controle de acesso de pessoas na Seção e cumprindo 
determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de dar 
mais segurança aos seus usuários. 

A SJAC fez a aquisição de um scanner de raio X para auxiliar nos serviços 
da Central de Segurança, Vigilância e Transporte (CEVIT). O equipamento será instalado na entrada principal 
ao lado do portal detector de metais nos próximos dias para utilização em bolsas, pastas e volumes 
pertencentes aos usuários das instalações físicas desta Seccional, a fim de minimizar o tempo de permanência 
de jurisdicionados na recepção e certamente evitar constrangimentos no ato da vistoria. 
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