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JFAL é escolhida para representar o TRF5 no
Fórum de Gestão de Pessoas

O

projeto “Qualidade de Vida”, desenvolvido pela Seção Judiciária de Alagoas (SJAL), foi o escolhido, dentre as ações
promovidas pelas Seções Judiciárias da 5ª Região, para representar o TRF5 durante o I
Fórum de Práticas de Governança e Gestão
de Pessoas (FGG). O evento será realizado no
Recife, no próximo mês de agosto.
A diretora do Núcleo de Desenvolvimento
de Recursos Humanos e a supervisora da Seção de Aperfeiçoamento do Tribunal Regional Federal da 5 Região, respectivamente,
Soraya Portugal e Rosilene Diniz, participaram
da reunião que selecionou os participantes. O
objetivo é estimular a troca de experiências
sobre temas como Governança de Pessoas,

Práticas sustentáveis da JFAL são lembradas
no Dia Mundial do Meio Ambiente
No dia 5 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi estabelecida em 1972, durante uma reunião de chefes
de Estado da Organização das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, na Suécia.
No Brasil, o dia tornou-se semana. A Semana do Meio Ambiente: entre os dia 1º e 5
de junho. Ciente da importância do assunto,
a Justiça Federal em Alagoas tem desenvolvido várias ações que contribuem para minimizar os impactos de suas atividades sobre o
meio ambiente.
Saiba mais sobre as ações sustentáveis da
JFAL

Atenção à Saúde e Qualidade de
Vida, Educação e DesenvolviDescarte de lixo eletrônico - Itens como
mento, entre outros.
microcomputadores, impressoras, monitores,
estabilizadores, aparelhos telefônicos, teclaConheça o Projeto Qualidade dos, caixas de som, todos inservíveis ou irrede Vida da Seção Judiciária de cuperáveis, sem condições de uso, totalizanAlagoas
do cerca de 3.700 quilos, foram destinados
O projeto “Qualidade de Vida” à Cooperativa dos Recicladores de Alagoas
foi iniciado na SJAL em 2017 e (COOPREL); Ela também foi a destinatária
visa a estimular e promover dos resíduos de construção civil (dutos de
boas práticas no ambiente de trabalho, como ventilação, tubos, conectores e acessórios em
ginástica laboral, exames periódicos e práticas chapas de aço e ferro, exaustores em aço
desportivas.
galvanizado, motores, serpentinas e filtros de
De acordo com a diretora do Núcleo de ar), no total de aproximadamente mil quilos.
Gestão de Pessoas da JFAL, Teresa Aragão, o De acordo com a coordenadora da Comissão
Programa Qualidade de Vida está incorpora- Socioambiental da JFAL, Giselle Maciel, esses
do às estratégias da Justiça Federal e atende materiais tiveram a destinação correta e puàs demandas da Resolução 201, de 2015, do deram ser revertidos em renda para os cataConselho Nacional de Justiça (CNJ).
dores de materiais recicláveis que integram a
"A Qualidade de Vida no Trabalho é de Cooperativa. “Vale destacar que a referida
vital importância para o desenvolvimento pes- instituição é devidamente credenciada junto à
soal e profissional dos membros de uma or- JFAL, conforme o Termo de Parceria nº.
ganização, afeta a cultura e interferem no 003/2017 – JFAL”, ressaltou ela.
clima organizacional com reflexo na satisfação
Substituição das lâmpadas tradicionais por
do servidor no desempenho de suas atribui- lâmpadas de LED - a substituição já foi feita
ções. " ressaltou ela.

nas áreas recém-reformadas, e estão sendo
adquiridas lâmpadas suficientes para concluir
a substituição em todo o Edifício-Sede e
Subseções Judiciárias.
Destinação sustentável dos autos findos Nos meses de outubro e novembro/2018,
foram destinados mais de 20.500 quilos de
autos findos judiciais à Cooperativa dos Catadores da Vila Emater – COOPVILA, instituição credenciada junto à JFAL, conforme o
Termo de Parceria nº. 002/2017 – JFAL.
Após o recebimento, os processos foram
desmontados e fragmentados. Todo o procedimento foi acompanhamento por um oficial
de justiça avaliador federal, para garantir o
sigilo e a correta descaracterização do material.
Campanhas internas de conscientização
ambiental – Desenvolvimento de ações para
os servidores e público interno da JFAL, que
vem sendo acompanhado, mensalmente, através dos indicadores de desempenho estabelecidos pelo CNJ.
Fazendo-se um comparativo entre os anos de
2017 e 2018, foi possível verificar que a JFAL
alcançou os seguintes resultados positivos: Papel A4, teve uma redução de 7,5%
do consumo; Impressão, foram reduzidos
11,35% da quantidade de impressão; houve
redução de mais de 9% no consumo de Água Envasada; a energia também sofreu redução em 12,6%, além da ampliação da gestão
de resíduos, em quase 40%.
“Esses resultados demonstram a eficiência
das práticas de responsabilidade socioambiental adotadas pela JFAL, que contribuem
diretamente para a utilização racional dos
recursos naturais e a diminuição do impacto
ambiental, tão necessários à preservação do
Meio Ambiente”, finalizou a coordenadora.
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Próximo Leilão Unificado da Jfal leva à
alienação cerca de R$ 28 milhões

MPF em Alagoas adere à funcionalidade do
PJe sobre processos tramitados em
segredo de justiça
Após a Justiça Federal em Alagoas ser a primeira Seção do Tribunal
Regional Federal (TRF5) a implantar
a funcionalidade do Processo Judicial Eletrônico (PJe), que trata dos
processos tramitados em segredo
de justiça, a Polícia Federal aderiu de forma
precursora, e agora, o Ministério Público Federal de Alagoas (MPF/AL) também fará uso da
utilização da funcionalidade. A partir desta segunda-feira (20), a nova versão do PJe,
com restrição de acesso aos processos sigilosos, no MPF/AL deverá ser implantada.
No painel de acesso aos documentos no PJe,
o usuário pode, por exemplo, determinar
quem consegue visualizar o documento e quem

A Justiça Federal em Alagoas realiza mais
um Leilão Unificado, incluindo a 1ª, 2ª, 3ª, 5ª,
11ª e 13ª varas federais. A primeira praça aconteceu dia (31), e a segunda acontecerá no dia
14 de junho, ambas às 9h, no auditório do
prédio-sede da JFAL.
De acordo com o leiloeiro oficial da JFAL,
Fernando Albuquerque Lins, serão levados à
alienação aproximadamente R$ 28 milhões em
bens penhorados pela JFAL, para garantir a
execução de R$ 10 milhões de dívidas cobradas pela Fazenda Nacional, Caixa Econômica
Federal, União Federal e também agências
reguladoras.
“Considero esse Leilão Unificado um dos
maiores do Estado, pelo montante que está
sendo levado à alienação. É importante salientar também que, se o exeqüente for a Fazenda
Nacional, o arrematante poderá parcelar em

até 60 vezes, sem juros, limitado ao débito
processual”, explicou o leiloeiro.
Na primeira praça, os bens só poderão ser
arrematados pelo valor da avaliação, entretanto, na segunda praça, eles podem ser adquiridos em percentuais entre 40 e 70 % da avaliação. Um dos processos da 1ª Vara Federal
ofertará uma área de 9,12 hectares, à beiramar, na praia do Francês.
A 2ª Vara Federal lança dois processos: um
deles é um micro ônibus e um veículo. Já a 3ª
Vara Federal está com 35 lotes de terrenos a
serem apregoados. E a 5ª Vara Federal, apregoa sete apartamentos em um único processo.
A 13ª Vara Federal também participa com a
oferta de veículos e motos para o Leilão. No
interior do Estado, a 11ª Vara Federal, da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema, disponibiliza fazendas e veículos.

poderá atuar no processo, sem o
auxílio do Tribunal e sem precisar
migrar para outros sistemas.
De acordo com o procurador-chefe
do Ministério Público Federal em
Alagoas, Marcial Duarte Coelho, a
instituição está ciente das condições gerais de
uso da funcionalidade, assumindo o fiel compromisso de praticar os atos inerentes e necessários à adequada gestão do acesso.
"A implantação dessa melhoria no PJe vem
em bom momento para o MPF. Vemos nela a
importância para segurança das informações e
resguarda o sigilo dos casos que tramitam em
segredo de justiça," ressaltou o procuradorchefe.

ANIVERSARIANTES
03/06 CARMEM LUCI DIONíSIO BERNADES
03/06 THAIS SAMPAIO ANDRADE
05/06 BELINA CÂNDIDA V. DE RABELO E SILVA
05/06 RENATA MARIA DE ALBUQUERQUE TENÓRIO
05/06 FERNANDO ANTONIO LOBO DE SOUZA
05/06 KARL EUGEN CABRAL VEIGA DA ROCHA
06/06 SYLVIA KARINE PACÍFICO CHAGAS
07/06 LÍVIA MARIA CASTRO LIMA DANTAS
07/06 EDUARDO DOUGLAS RODRIGUES DE MELO SANTOS
07/06 EVANDRO NOBRE SOARES
07/06 SABRINA LEITE VANZELLA

09/06 FLÁVIA MARIA SILVEIRA SOUZA FERRO
09/06 ANA LÚCIA PEREIRA DE MELO
12/06 JANE CARLA DE ALBUQUERQUE CÉSAR
12/06 AMANDA ACIOLI DE MELO
13/06 ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CABRAL
13/06 MARISTELA LIMA DE AMORIM
13/06 TATIANA PINHEIRO SILVA MENEZES
14/06 RICARDO JOSÉ RODRIGUES DA TRINDADE
14/06 MARIA VIVIANE DOS SANTOS
15/06 RODRIGO CAMPELO DIOGENES
15/06 ANDRÉ VITAL CAVALCANTE
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