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“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois 

dele procedem as saídas da vida”. Provérbios 4:23 

     APAE realiza exposição na Justiça Federal 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, do Estado do Acre, 

realizará nos dias 22 e 23 de outubro uma exposição de artesanatos no prédio desta 

Seção Judiciária. A arte é confeccionada pelos alunos da instituição com o intuito de 

promover a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e arrecadar fundos. 

“A APAE é uma instituição filantrópica mantida com doações da sociedade civil e empresas, além de projetos, 

emendas parlamentares e convênios com entidades públicas”. 

A Associação mantém um mecanismo de doações através da conta de energia. Para contribuir e saber de mais 

informações basta ligar no número 0800 283 2723. O evento será das 8h às 17h nos dois dias. 

 

Treinamento Processo Judicial 

Eletrônico- PJe 
 

Servidores da Seção Judiciária do Acre e 

representantes de outros orgãos públicos 

participaram, entre os dias 14 e 16 de outubro, do 

treinamento sobre o Processo Judicial Eletrônico- 

PJe, que será instalado nesta Seccional no mês de 

novembro, com a presença do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e demais 

autoridades. 

O PJe é uma ferramenta inovadora, criada pelo 

Conselho Nacional de Justiça- CNJ, e tem como 

finalidade diminuir gastos materiais e físicos, além 

de dar celeridade ao julgamento de processos. 

O treinamento para os usuários do sistema foi 

realizado em várias etapas. Primeiro houve o 

estudo teórico e prático em Brasília, no qual 

participaram apenas alguns servidores da JFAC, 

que foram incubidos da missão de transmitir o 

conhecimento adquirido para os colegas da 

Seccional. 

Em novembro, uma nova etapa de implantação 

se inicia, com a vinda dos facilitadores do TRF1 

para concluir o treinamento com os “usuários 

finais”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem-Vinda! 

 
A Juíza Federal Substituta Alessandra 

Gomes Faria Baldini chegou à Seção judiciária 

do Acre trazendo experiências e buscando 

novas perspectivas para sua carreira 

profissional. Natural da Capital Federal, a juíza 

formou-se no Centro Universitário de Brasília- 

UniCEUB em 2010. 

O sonho de ser magistrada começou a ser 

idealizado na faculdade, quando teve contato 

com seus professores juízes. A magistratura foi 

a meta desde o início. Durante a conclusão do 

curso de Direito, Alessandra participou do 

concurso de monografias da Escola Superior do 

Ministério Público (ESMPU), no qual foi 

premiada com uma bolsa para a pós- 

graduação. 

A essa altura já advogava. Trabalhou 

como Especialista em Regulação na Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC) e analista do 

Supremo Tribunal Federal, além de ser 

aprovada em diversos processos seletivos como 

Defensoria Pública do Distrito Federal, 

Procuradoria do Banco Central do Brasil e 

Superior Tribunal de Justiça. 

“Pretendo exercer a magistratura de forma 

a concretizar as expectativas do jurisdicionado, 

sem, contudo, afastar-me do dever legal de 

realizar os fins sociais a que a lei se dirige e de 

atender às exigências do bem comum”, ultimou 

a magistrada.  
 


