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Convite

Lázaro Guimarães 
no CNMP

Vídeo institucional

Rogério Fialho participa de eventos 
em Brasília

Gestores governamentais visitam TRF5 
para conhecer o Fluxus

epresentantes da Superinten-
dência de Desenvolvimento 

da Amazônia (Sudam), Superin-
tendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco), Superin-
tendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) e do Ministério 
da Integração Nacional estiveram 
ontem no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 para conhecer 
como funciona a Gestão Docu-
mental do TRF5 e o Sistema Fluxus, 
implantado no Tribunal há três anos. 
A diretora da Secretaria Administra-
tiva do TRF5, Sorária Caio; a diretora 
do Núcleo de Gestão Documental, 
Lúcia Carvalho; o diretor da Divisão 
de Desenvolvimento de Sistemas 
da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI), Laureano Montar-
royos; e o supervisor da Seção de 
Sistemas Administrativos/STI Antô-
nio Moacir Giordano (STI), apresen-
taram o Fluxus. Lúcia Carvalho falou 
como funciona a gestão documen-
tal no TRF5 e de todo processo até 
chegar à implantação do Fluxus. 
Solução – “Ferramenta de gestão 
integrada voltada para a área ad-

ministrativa governa-
mental, com ênfase 
em tramitação de do-
cumentos e processos 
administrativos, o Flu-
xus foi desenvolvido 
pela Seção Judiciária 
do Ceará”, ressaltou 
Antônio Moacir Giordano. O sistema 
foi implantado no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e depois no TRF5, 
que é o responsável pelo suporte e 
manutenção do sistema na 5ª Re-
gião. Para Laureano Montarroyos, o 

sistema é uma boa solução, atende 
aos objetivos e o seu sucesso de-
pende da estratégia de implantação 
e sustentação. Sorária Caio mostrou, 
na prática, a tela do Fluxus com o 
recebimento dos processos. 

O vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Ro-
gério Fialho, participou da VI 
Jornada de Direito Civil, rea-
lizada segunda e terça-feira 
(12/03), em Brasília. Organi-
zada pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF), a jornada é um 
dos mais importantes eventos 
de direito privado realizado 
no país e reúne civilistas do Bra-
sil e do exterior, com o propósito 
de aprovar enunciados que ser-
vem para a aplicação do Código 
Civil Brasileiro. Também estavam 
presentes, na ocasião, os de-
sembargadores federais Marcelo 
Navarro e Edilson Nobre, e o 

juiz federal Rogério Abreu, da 
Seção Judiciária da Paraíba. Ro-
gério Fialho também participou 
da posse da nova diretoria do 
Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) para 
a gestão 2013-2016, realizada 
terça-feira (12/03).

O presidente elei-
to para o biênio 
2013/2015 do TRF5, 
desembargador fe-
deral Francisco Wil-
do, visitou, na manhã 
de ontem, o Tribunal 
de Justiça de Per-
nambuco (TJPE) para 
entregar o convite da posse. Ele 
foi recebido pelo presidente do 
Judiciário de Pernambuco, de-

sembarga-
dor Joval-
do Nunes. 
Hoje, o 
magis-
trado se 
encontra 
com a go-
vernadora 

do Rio Grande do Norte, Rosalba 
Ciarlini, e o governador da Paraí-
ba, Ricardo Coutinho.

O desembargador federal Lázaro 
Guimarães participou, ontem, da 
3ª sessão ordinária de 2013 do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), em Brasília.

A Divisão de Comunicação Social 
do TRF5 finalizou, na última se-
gunda-feira (11/03), as filmagens 
do vídeo institucional da Corte. 
Realizado em parceria com a Ar-
recifes Produções, o vídeo “Casa 
dos Direitos” conta a história de 
um pescador que recorre à Justiça 
Federal para ter direito à aposen-
tadoria. Agora, o vídeo está em 
fase de edição, devendo ser lança-
do ainda neste semestre.

O desembargador federal Rogério 
Fialho (Centro) foi um dos coordenadores 

científicos da Jornada de Direito Civil


