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Funcionamento do Fluxus é explicado para servidores do Subsecretaria de pessoal

Mutirão da Turma Recursal da
JFPB julgará 9.638 processos

Fórum de Assuntos
Fundiários em Belém

A Turma Recursal
do Juizado Especial
Federal da Paraíba
está, desde o dia 1º
de junho, em regime
de mutirão, com o
intuito de julgar um
total de 9.638 pro-
cessos pendentes(datados até dezembro
de 2009). Inicialmente, a Turma Recursal
está analisando os processos distribuídos
até 31 de dezembro de 2008, o que cor-
responde nesta primeira fase, em média,
a 300 processos para cada juiz partici-
pante do mutirão. Os juízes federais He-
lena Fialho, titular da 5ª Vara Federal e

diretora de Foro da
Paraíba e Tércius
Gondim, substituto da
10ª Vara, já integran-
tes do mutirão desde
o início dos trabalhos,
participarão em regi-
me de dedicação ex-

clusiva no período de 2 de agosto a 29 de
outubro, sem prejuízo para o serviço nas
Varas Fiscais, já que os encargos serão
assumidos pelos juízes Bruno Teixeira de
Paiva e Rudival Gama do Nascimento. A
Direção do Foro também não será afeta-
da, pois a juíza Helena Fialho continuará
a exercer o cargo no período do mutirão.

A diretora do Núcleo de Gestão Docu-
mental do TRF5, Lúcia Carvalho, e o téc-
nico Robson Godoy, da Informática, fize-
ram ontem(08) a apresentação do novo
Sistema Fluxus, para servidores da Sub-
secretaria de Pessoal. Uma exposição
dos benefícios da utilização dos proces-
sos administrativos e da tramitação
eletrônica de documentos foi realizada.

Segundo o ato 329 da Presidência do
TRF5, a instalação do Sistema Fluxus
ocorrerá no dia 16 de agosto, quando to-
dos os documentos serão implantados
eletronicamente. Esse procedimento será
acompanhado por gestores setoriais a
serem designados, posteriormente, após
treinamentos na Esmafe5. A Central de
Digitalização manterá um padrão para

CEJ/CJF lança a
48ª edição de sua
Revista
O Centro de Estudos Judiciá-
rios do Conselho da Justiça Fe-
deral (CEJ/CJF) lança a 48ª edição de
sua revista, que divulga artigos doutriná-
rios de interesse para toda a comunidade
jurídica, em especial a Justiça Federal.
Os artigos de destaque desta edição são:
a questão do prazo razoável da duração
do processo; a nova interpretação do
Mandado de Injunção pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF); Direito da criança e
do adolescente sob guarda à pensão por
morte; e prevenir o crime organizado: in-
teligência policial, democracia e difusão
do conhecimento.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
promove, de 9 a 11 de setembro, deste
ano, em Belém, no Pará, o 2º Encontro
do Fórum Assuntos Fundiários com o
objetivo de discutir temas ligados à ques-
tão agrária e urbana no País. A ideia é
contribuir com os trabalhos do Fórum
que tem a função de realizar estudos e
propor medidas para solucionar e preve-
nir conflitos fundiários no Brasil.

elaboração dos documentos, permitindo
atualização da base de dados.

Helena Fialho Tércius Gondim


