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Ampla reforma da JFAL traz melhorias para usuários
meio de Emendas de Bancada dos parlamentares alagoanos,

O edifício sede da Justiça “aos quais a Seção Judiciária de Alagoas agradece penhoraFederal em Alagoas (JFAL),
Fórum Juiz Carlos Gomes
de Barros, finalizou mais
uma etapa da ampla reforma e de várias obras para
recuperação, manutenção e
modernização de suas dependências e instalações. A
inauguração será dia 18 de
Obra da reforma sendo finalizada
junho, às 17h, em solenidade no prédio sede da JFAL.
O prédio da JFAL foi inaugurado há 19 anos e já enfrentava vários problemas, devido ao desgaste natural das edificações e pelo intenso uso. As obras serviram para recuperar a
eficiência das instalações e melhorá-las, além de modernizar e
otimizar espaços para adequação às normas técnicas atuais
de segurança e de acessibilidade, a exemplo dos espaços
destinados aos Juizados Especiais Federais (JEFs), onde funcionam a 6ª, 9ª e 14ª Varas.
O diretor do Foro, juiz federal Raimundo Alves de Campos
Júnior, explica que uma das principais finalidades da reforma,
além de diminuir os custos de manutenção e de recuperar as
instalações do prédio-sede que estavam comprometidas pela
ação do tempo, é de dar melhor estrutura aos juizados, que
são parte essencial da justiça e possuem grande demanda.
O Coordenador dos JEFs, juiz federal Fellini de Oliveira
Wanderley, relembrou que as unidades dos Juizados Especiais Federais da Jfal são nacionalmente reconhecidas pela
grande produtividade. “Inclusive, em 2017, recebemos do Conselho Nacional de Justiça, o prêmio de Juizados Federais mais
produtivos do país. E com a reforma dos JEFs será possível
um atendimento de ainda mais qualidade, com instalações
físicas acessíveis, condizentes com o público que atendemos
diariamente,” ressalta o magistrado.
Os recursos da reforma e modernização do edifício sede
da Justiça Federal em Alagoas (JFAL) foram viabilizados por

damente,” observa o diretor do Foro, Raimundo Campos.

Acessibilidade
Para promover a acessibilidade, segurança e autonomia de todas as pessoas
com deficiência ou que apresentam mobilidade reduzida, as novas instalações
contam com mobiliários,
sinalizações e instalações
adequadas. Também foram
instalados pisos, totens,
avisos e mapas táteis (no
Sistema Braille) em todo o
prédio-sede da JFAL e foram readequados os balRecepção da SJAL
cões das recepções das
varas, os banheiros públicos e os espaços da Turma Recursal
e dos Juizados Especiais Federais. As pessoas obesas e os
usuários de cadeiras de rodas também dispõem de locais e
mobiliários próprios para melhor atendimento.

Homenagem da JFAL ao Ministro Pedro da Rocha Acioli

Todos que fazem a Seção Judiciária de Alagoas
rendem homenagens ao ministro Pedro Acioli pelo
trabalho desempenhado ao longo de sua vida, tendo uma trajetória marcante na Justiça Federal, contribuindo decisivamente pela sua consolidação no
Estado.
Ao lado de Carlos Gomes de Barros, Pedro
Acioli atuou como primeiro juiz federal em Alagoas,
após a sua reinstalação em 1967.

Foi ministro do Tribunal Federal de Recursos, a
partir de junho de 1980. Em 1987, foi membro suplente do Conselho da Justiça Federal, no biênio
1985/1987, e membro efetivo no biênio 1987/1989.
A partir de 1988, passou a integrar o Tribunal
Superior Eleitoral, tornando-se ministro do Superior
Tribunal de Justiça, a partir da Constituição de
1988. Em 1972, Pedro Acioli também foi fundador
da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, ao lado de Jesus Costa Lima e outros juízes.

