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Juiz Federal 
André Dias Fernandes

SJCE – Crateús

Marcelo Vaz de Oliveira Filho
Subsecretaria de Controle Interno
Marco Antônio Martins de Aragão
Subsecretaria de Informática
Paula Roberta Correa dos S. Arruda
Seção de Jurisprudência
Ariobaldo Melo dos Santos
VIP - Segurança

Encontro 
reuniu 

chefes de 
gabinete e 
assessores

hefes de gabinetes e asses-
sores participaram ontem de 
uma reunião sobre o balanço 

do cumprimento das Metas do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
para 2010 e 2011 e o acompanha-
mento das Metas 2009. Coordena-
da pela desembargadora federal 
Margarida Cantarelli, gestora de 
Metas do TRF5, a reunião também 
contou com a presença do diretor-
-geral do TRF5, Marcos Netto, e 
da diretora do Núcleo de Planeja-
mento deste Tribunal, Juliene Te-
nório e do diretor da Subsecretaria 
de Desenvolvimento Institucional, 

Rogério Piquet.
Dados positivos 
- Os dados apre-
sentados no en-
contro dão conta 
que 93% das me-
tas estabelecidas 
para 2009 foram 
cumpridas. Os 
outros 7% estão 
sendo acompa-
nhados para que 
o TRF5 possa, em breve, atingir 
a totalidade do cumprimento. O 
balanço de 2010 também foi po-
sitivo: o TRF5 obteve destaque 

O presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião (TRF5), desembarga-
dor federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, e o dire-
tor de Foro da SJAL, Paulo 
Cordeiro, lançaram ontem 
(1º/08) o Sistema Fluxus na 
Justiça Federal em Alagoas. 
Prestigiaram a solenidade 
o desembargador federal 
Francisco Wildo de Lacerda 

Dantas, o presidente do Tribunal de 
Justiça de Alagoas, Sebastião Costa 
Filho, magistrados federais, servi-
dores e autoridades convidadas. O 
presidente do TRF5 definiu o Fluxus 
como um sistema simples, fácil de 
trabalhar, que permite acesso de 
onde estiver. “Eu posso despachar 
daqui de Alagoas, do Ceará, para 
onde vou inaugurar três Varas Fe-
derais, e com rapidez. Muitas vezes 
chegam processos à noite pelo 

no ranking do CNJ, ficando na 3ª 
colocação entre os tribunais. De 
acordo com a desembargadora 
federal Margarida Cantarelli, o 

Cumprimento de Metas do CNJ é tema de reunião no TRF5
Tribunal está perto de cumprir as 
metas de 2010 e já cumpriu mais 
da metade das previstas para 
2011. “A prestação jurisdicional 
é a nossa razão de ser. E o nosso 
engajamento é importante na luta 
para atingir essa missão. As suges-
tões dos servidores podem não 
servir nacionalmente, mas podem 
ser aproveitadas internamente”, 
avisou. Na ocasião, também foram 
colhidas sugestões de metas para 
2012 e 2013, pauta da reunião da 
Subcomissão de Metas do CNJ, 
que será realizada no próximo dia 
9, em Brasília.

Fluxus e, no outro dia, logo pela 
manhã, despacho todos”, exempli-
ficou o desembargador presiden-
te. Paulo Roberto de Oliveira Lima 
ressaltou o fato de o programa ter 
sido criado por técnicos da Seção 
Judiciária do Ceará, cuja versão 
mais atualizada funciona agora 
em Alagoas. Segundo ele, o Fluxus 
será implantado gradativamente 
nas demais seções judiciárias que 
integram a 5ª Região (Ascom/SJAL).

O Núcleo de Assistência à Saúde 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF5) lembra às servidoras 
que estão ou vão entrar de licença-
-maternidade, bem como aos ser-
vidores que necessitam de licença-
-médica ou licença-acompanhante, 
que devem acessar a intranet na 
área “Unidades” (campo superior 
da página), depois ir em “Núcleo 
de Gestão Documental” e, final-
mente, clicar na opção “Manuais e 
Apostilas”, no canto direito da pági-
na. Depois é só escolher o tipo de 
arquivo que deseja enviar ao Nú-
cleo de Assistência à Saúde (NAS), 
via sistema Fluxus, onde a solici-
tação vai ser analisada. Para quem 
não pode vir ou estar no TRF5 para 
fazer a solicitação, o Fluxus pode 
ser acessado externamente, atra-
vés do link https://fluxus.trf5.jus.br/
fluxus/index.jsp. Mais informações 
nos ramais 9297 ou 9295.

Licença-médica: 
NAS orienta
servidores

Fluxus é lançado na Justiça Federal em Alagoas


