
 

 

Ano XI - 2016 – n. 17 

 

E-mail: informativo@trf1.jus.br 

 “O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz”. 

(Aristóteles) 

SJAC recebe nova magistrada

A juíza federal substituta Milena Souza de Almeida é natural 

de Salvador (BA) e formada pela Universidade Católica do 

Salvador (UCSal). Ingressou no TRF1 em janeiro de 2015, e 

antes de chegar à Seção Judiciária do Acre, trabalhou na 

Seccional de Guajará-mirim no Estado de Rondônia. A 

magistrada conta que a motivação para seguir a carreira pública 

surgiu por fatores vocacionais e pela oportunidade de 

realização profissional. A magistratura, em especial, despertou 

seu interesse por conta de sua função social bastante relevante, 

com capacidade de modificar a realidade de muitas famílias, ao 

restabelecer a justiça no caso concreto. 

Após concluir a faculdade, Milena trabalhou como advogada 

e conciliadora. Também exerceu a função de juíza leiga no 

Tribunal de Justiça da Bahia e foi professora de Direito 

Constitucional e de Teoria do Direito na União Metropolitana de 

Educação e Cultura (UNIME), no município de Lauro de Freitas. 

Em 2013 assumiu a magistratura estadual no Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina.   

A juíza destaca a hospitalidade do povo acreano e agradece a recepção da SJAC. Devido ao pouco tempo de 

estadia, ela conta que ainda não conheceu os pontos turísticos da capital acreana, mas já experimentou algumas 

iguarias, como a rabada no tucupi.  

 

Dia da Paz e Conciliação 

No dia 22 de julho de 2015, a SJAC realizou algumas 

audiências na sala do CEJUC-AC com a Caixa 

Econômica Federal em comemoração ao Dia da Paz e 

Conciliação (instituído pela Lei Estadual n. 3.132, de 1º 

de junho de 2016. A data é destinada à discussão, por 

meio de palestras, apresentações e eventos, das 

consequências positivas que a Paz e a Conciliação 

trazem para a comunidade, bem como da sua 

importância cultural, educacional, social, espiritual e 

econômica). O juiz federal José 

Geraldo Amaral Fonseca Junior 

participou das reuniões, 

juntamente com os conciliadores 

da Seccional. 

 


