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Pela aplicação do Direito. Esse é 
o lema da Divisão de Assessoria 
Jurídica, que funciona na Diretoria 
Geral. Criada em maio de 2005, 
como Seção de Assessoria Jurí-
dica, a DAJ está subordinada à 
Diretoria Geral. Hoje, conta com 
três assessores e dois estagiários 
e tem a finalidade de assessorar o 
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partir da próxima segunda-
-feira (16/07), a Justiça Fede-
ral em Alagoas (JFAL) inicia o 

treinamento sobre a implantação 
do Processo Judicial eletrônico 
(PJe) para magistrados,advogados, 
procuradores, servidores das pro-
curadorias e funcionários de escri-
tórios de advocacia. A capacitação 
seguirá até o dia 27/07 e será 
realizada das 9h às 19h, na sede 
da JFAL, obedecendo a um cro-
nograma com datas diferenciadas 
para cada grupo específico. No 
dia 6 de agosto, o uso do PJe para 

os procedimentos ordinários, seus 
incidentes processuais e ações 
conexas, passará a ser obrigatório 
na JFAL. O treinamento sobre o 
PJe é promovido pelo TRF5, por 
meio da Secretaria Judiciária e da 
Subsecretaria de Tecnologia da In-
formação, e pela Infox – empresa 
desenvolvedora do sistema. 

A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) 
está substituindo os cinco con-
tainers de metal para lixo por 
outros de polietileno de alta 
densidade. Cada contêiner tem 
capacidade para 1.200 mil litros. 
Os novos coletores de lixo são 
funcionais e resistentes 
a altas e baixas tempera-
tura e, por serem leves, 
são mais fáceis de trans-
portar e manusear. Além 
disso, afirma a supervi-
sora da seção de Con-
servação e Edificações 
da SIAP, Maria das Mon-

tanhas Barros, os novos contai-
ners são mais higiênicos, porque 
facilitam a limpeza, e ainda são 
mais duráveis do que os ante-
riores. “Como os outros eram de 
metal, oxidavam com facilidade 
e, a cada três anos, precisavam 
ser substituídos”.

diretor-geral na análise e adequação 
de minutas e instrumentos norma-
tivos, dar apoio jurídico 
às unidades administrati-
vas, elaborar minutas de 
despachos, de informa-
ções diversas, e elaborar 
defesas perante o Tribu-
nal de Contas da União. 
Para isso, segundo o 
diretor da Divisão, Célio 
Marques, a DAJ trabalha 
de forma integrada aos 

setores administrativos das unida-
des vinculadas à DG.

Servidores da área de Segurança 
e Transporte do TRF5 participaram 
da segunda palestra “Etiqueta e 
Cerimonial”, tema do Seminário de 
Atualização em Segurança Insti-
tucional. Ministrada pelos oficiais 
da Polícia Militar de Pernambuco, 
tenentes Arnaldo Elias de Aguiar 
e Cléber Romero Ribeiro, a pa-
lestra ressaltou a importância do 
entrosamento entre os agentes 
de segurança e o cerimonial no 
protocolo de eventos. O seminá-
rio terá continuidade nos dias 8 e 
15/08, com o tema “Crime, violên-
cia urbana e prevenção situacional: 
identificando suspeitos e situações 
de risco, construindo uma cultura 
de segurança”.

De 18 a 20 de julho, a Justiça Fe-
deral no Ceará sedia curso do Pro-
grama Nacional de Capacitação e 
Treinamento no Combate à Cor-
rupção e à Lavagem de Dinheiro. 
Promovido pela Secretaria Na-
cional da Justiça do Ministério da 
Justiça, o encontro visa a integrar 
e propor ações relacionadas ao 
combate e à lavagem de dinheiro, 
ao crime organizado transnacio-
nal, à recuperação de ativos e à 
cooperação jurídica internacional.
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