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Rogério Fialho participa do seminário “Justiça e Democracia”

Segurança do TRF5 é feita por nova 
empresa de vigilância

Eleitor do futuro
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Sistema Fluxus ganha 
novas funcionalidades 
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sistema Fluxus, por 
meio do qual trami-
tam, eletronicamente, 

documentos e processos 
administrativos recebidos 
ou gerados no âmbito da 
5ª Região, comemora hoje 
quatro anos de implanta-
ção. Utilizado no TRF5 e 
em quase todas as seções 
judiciárias vinculadas, o sis-
tema vem, de acordo com 
a diretora do Núcleo de 
Gestão Documental, Lúcia Carva-
lho, recebendo melhorias, entre as 
quais, a inclusão de uma funcio-
nalidade para visualizar o texto do 
despacho completo, mesmo sem 
a inclusão da assinatura. “O siste-
ma proporciona mais segurança, 
transparência e agilidade ao do-
cumento, uma vez que é possível 
acompanhá-lo desde o seu rece-
bimento até o arquivamento, pas-
sando por cadastramento, inclusão 
de informações e movimentações. 
Além disso, é sempre bom ressal-
tar o lado da economia de papel, 
de tempo, de deslocamento e de 
procura”, destaca Lúcia, lembran-

O desembargador federal Rogério Fialho 
e o juiz federal Bruno Teixeira de Paiva 
(diretor da Esmafe/PB) participaram, na 
última sexta-feira, do seminário “Justiça e 
Democracia: perspectivas de efetividade”. 
O evento, promovido em parceria com o 
núcleo paraibano da Esmafe e o Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB), foi prestigia-
do pelos ministros Ricardo Lewandowski, 
presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Francisco Falcão, presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Luís 
Felipe Salomão (STJ) e pelo procurador-
-regional da República Fábio George da 
Nóbrega e o advogado Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho (presidente da OAB), 
entre outros. O seminário foi realizado 
das 8h30 às 16h30, na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, da Fundação Espa-
ço Cultural, em João Pessoa.

Desde ontem 
(22/09), uma 
nova empresa 
de vigilância 
está fazendo 
a segurança 
do TRF5: o 
Grupo Ser-
vis, vencedor 
do Pregão 
Eletrônico 
realizado pelo Tribunal, neste mês 
de setembro. Ao todo, segundo o 
diretor da Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE), Clóvis Marques 
Pereira, 70 profissionais estão 
atuando nos 37 postos de vigilân-

cia (armada e 
desarmada) 
existentes no 
âmbito do 
TRF5. A segu-
rança armada 
está localizada 
na entrada 
principal do 
edifício-sede, 
nos estacio-

namentos dos desembargadores, 
dos servidores e nos Anexos. Já o 
pessoal da vigilância desarmada 
está localizado nos andares, nos 
corredores dos desembargadores, 
entre outros locais.

Noventa e quatro adolescentes 
do Programa de Estágio de Ní-
vel Médio do TRF5 participam, 
hoje (23), das palestras “O eleitor 
do Futuro” e “A importância do 
Voto”. Promovidas pela Seção de 
Estágio de Nível Médio, vinculada 
ao Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH), 

as palestras têm o objetivo de 
ampliar, capacitar e mobilizar os 
adolescentes ao exercício livre e 
consciente do direito de votar e 
ser votado. Além das palestras, 
também serão realizadas oficinas 
com urnas eletrônicas, nas quais 
será explicado o passo a passo 
do processo eleitoral. 

do: “apesar das inúmeras melho-
rias, estamos conscientes de que o 
Fluxus ainda pode evoluir”.


