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Sistema Fluxus
será implantado
no TRF5
Diretores e representantes dos setores
do TRF5 estiveram presentes na
reunião sobre gestão documental, que
aconteceu no Tribunal, na tarde de
ontem. O encontro serviu para orientar
os servidores sobre o sistema
informatizado Fluxus, sistema voltado
para suprir a ferramenta do Programa de
Gestão Documental, transformando os
processos de papel em virtuais. O
sistema já vem sendo utilizado no TRF5
pela Subsecretaria de Apoio Especial, na
emissão de despesas de viagens.
Criado pela Justiça Federal do Ceará, o

Fluxus já foi adotado, desde janeiro, pelo
Superior Tribunal de Justiça. De acordo
com a diretora do Núcleo de Gestão
Documental, Lúcia Carvalho, a partir do
próximo mês de julho o sistema Siga
será substituído pelo Fluxus e todos os
documentos e processos administrativos
serão produzidos, tramitados e
armazenados por meio digital.

A Secretaria Administrativa (SA)
informa aos servidores que, de amanhã
até o domingo, os elevadores 5 e 6 (os
dois primeiros do lado direito de quem
entra no prédio do TRF5) ficarão sem
funcionar. A parada será necessária
para que o Setor de Manutenção
Elétrica e Mecânica, da Diap, realize
serviços de substituição dos cabos do
elevador nº 6.

Nesta quarta-feira, o e-book intitulado
Economia versus Democracia: o princí-
pio da Legalidade em um Brasil globali-
zado, escrito pelo juiz federal Hélio
Ourém, será lançado no Espaço Cultural
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Os e-books são obras feitas para serem
lidas diretamente na tela do computador
e têm a vantagem de facilitar a pesquisa

Hélio Ourém lança e-book no STJ

Dois elevadores serão
paralisados amanhã

no texto e a extração de fragmentos
para citação. O evento de hoje
representa o marco inicial para a
coleção de e-books da Biblioteca Digital
do STJ. A solenidade de lançamento
ocorrerá, às 18h30, no Espaço Cultural
STJ. Informações pelos telefones (61)
3319-8460/8594 ou pelo e-mail
espaco.cultural@stj.jus.br.

Os 10 magistrados recém-
aprovados no X Concurso Público
para Juiz Federal Substituto,
promovido pelo TRF5, serão
empossados às 17h de hoje, no Salão
do Pleno. A cerimônia de posse será
conduzida pelo presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, que dará início à soleni-
dade com a saudação de boas vindas
aos novos integrantes da 5ª Região.
Após a assinatura do termo de posse, a
primeira colocada no concurso, Flávia
Tavares Dantas, discursará em nome
dos juízes. O presidente da Comissão
Organizadora do Concurso, desembarga-
dor federal Lázaro Guimarães, também
fará um discurso de cortesia aos
magistrados. O X Concurso Público para
Juiz Federal Substituto teve o objetivo de
suprir a demanda nas Seções Judiciárias
que integram o TRF5.

Novos juízes federais
tomam posse hoje

Lúcia Carvalho
explica sistema

Prova oral
realizada no
dia 26 de abril

Dica para o uso dos elevadores
Fumar na cabine do elevador,
além de incomodar as outras

pessoas, é proibido por lei.
Impedir a partida do elevador por

qualquer motivo causa transtornos
e atrasos aos outros passageiros.


