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Dia Mundial Sem Carro
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O procedimento de migração do
sistema SIGA para o FLUXUS foi
concluído com êxito, na noite da
última segunda-feira(20), com a
totalização de 160 mil documentos e
700 mil movimentações. A diretora
geral do TRF5, Sorária Rodrigues Caio,
informa que também foi feita a
homologação inicial junto ao Núcleo
de Gestão Documental e à Subsecre-
taria de Informática. Algumas peque-
nas incorreções foram identificadas,
mas já no período da manhã da terça-
feira(21) foram iniciados os ajustes
necessários. Os cálculos são de que,
nas próximas horas, aconteça a
homologação final, para possível
liberação do sistema em módulo de
produção a todo o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, segundo explica
Lúcia Carvalho, do NGD. Outras
informações no ramal 9181.

Implantação do
Fluxus totaliza 160
mil documentos

A legislação criada para proteger o
consumidor completou 20 anos no
último dia 11 de setembro. Desde sua
promulgação, a Lei 8.078/1990, que
instituiu o Código de Defesa do
Consumidor, ganhou espaço no dia a dia
dos brasileiros, gerando disputas judiciais
sobre o tema. Essas incluem a
controvérsia a respeito da aplicação do
CDC quando o consumo se dá no
desenrolar de uma cadeia produtiva. Tal
discussão tem sido enfrentada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ). O
artigo 2º do CDC explica o conceito de
consumidor: “É toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final”.

STJ aplica CDC em
relações de consumo
intermediário

Juízes da Comissão de
Reestruturação e
Aprimoramento dos
Juizados Especiais
Federais, no âmbito
do TRF5, estiveram
reunidos ontem(21),
sob a presidência do
desembargador
federal Rogério Fialho,
com a finalidade de ouvir relatos sobre a
situação atual dos Juizados e Turmas
Recursais. Os principais pontos discutidos
foram: viabilidade de conversão de varas
comuns em varas de Juizado Especial,
realização de mutirões de audiência de
instrução, para obter solução imediata de

situações
emergenciais e
definição do padrão
de produtividade em
audiência por juiz.
Outro tema discutido
foi o recrutamento de
novos peritos para
ampliação do quadro.
Por fim, a viabilidade

de criação das chamadas Turmas Recursais
Suplementares na 5ª Região. Estiveram
presentes os juízes federais Sérgio Murilo
Queiroga (PB), Leonardo Resende (CE),
Manuel Maia (RN), Frederico Wildson (AL),
Marco Bruno (RN), Lidiane Vieira Bonfim
(SE) e Ara Cárita (PE).

Comissão debate melhorias para
os Juizados Especiais Federais

A juíza federal Carolina Souza Malta, da
Subseção Judiciária de Petrolina, visitou
seis instituições carentes cadastradas para
cumprimento das penas alternativas, com
o intuito de fiscalizar a frequência dos
condenados nos serviços prestados à
comunidade. Além de, também, conhecer
as necessidades específicas de cada insti-
tuição, no que se refere às condenações,

Subseção de Petrolina fiscaliza cumprimento de penas alternativas
às prestações pecuniárias e ao fornecimen-
to de cestas básicas. Na oportunidade,
foram entregues à Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) e à Casa
Geriátrica cestas básicas. Segundo a magis-
trada, “o contato com as instituições foi
fundamental para direcionar o cumprimen-
to das penas para as atividades que sejam
úteis para o objetivo das entidades”.


