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SOSERVI - Limpeza presidente do TRF5, de-

sembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, 

e o diretor do Foro da JFAL, juiz 
federal Paulo Machado Cordeiro, 
lançam hoje, às 14h, no auditório 
da Justiça Federal em Alagoas, o 
Sistema Fluxus. Na ocasião, haverá 
apresentação da nova ferramen-
ta de trabalho que torna virtual 
todos os documentos e proces-
sos administrativos. O sistema 
foi instalado na Seção Judiciária 
de Alagoas no dia 20 de julho, 
quando o diretor do Foro, Paulo 
Cordeiro, assinou virtualmente o 
processo da folha de pagamento. 
A instalação do Fluxus na JFAL foi 

Sistema Fluxus será lançado hoje na JFAL

feita pela Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação do TRF5 (STI), 
com a coordenação de Laureano 
Montarroyos, diretor da Divisão 
de Desenvolvimento de Sistemas, 
e em parceria com o Núcleo de 

Tecnologia da Informação da JFAL.  
O procedimento foi feito com o 
apoio do presidente do TRF5 e do 
diretor-geral, Marcos Netto.

Meta 9 - O sistema deve propor-
cionar mais celeridade aos proces-
sos administrativos, redução de 
custos, otimização do tempo em-
penhado na execução das ativida-
des administrativas e transparência 
dos procedimentos, além de cum-
prir a Meta 9/2011 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ): “Implan-
tar o processo eletrônico judicial 
e administrativo em 70% das uni-
dades de primeiro e segundo grau 
até dezembro de 2011”. 

Já está disponí-
vel na Intranet 
do TRF5 o Códi-
go de Conduta 
do Conselho e da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus, que 
tem como objetivo tornar claras as 
regras de conduta dos servidores 
e gestores que atuam na Justiça 
Federal. Instituído pela Resolução 
Nº 147, de 15 de abril deste ano, 
o Código de Conduta tem como 
propósito assegurar que as ações 
institucionais empreendidas por 
gestores e servidores preservem a 
missão desses órgãos e que os atos 
delas decorrentes reflitam probida-
de e conduta ética. O Código inte-
grará todos os contratos de estágio 
e de prestação de serviços, de for-
ma a garantir o alinhamento entre 
os colaboradores, cuja conduta 
deverá ser pautada pelos princípios 
de integridade, lisura, transparên-
cia, respeito e moralidade. Entre os 
temas abordados no Código estão 
a prática de preconceito, discrimi-
nação, assédio ou abuso de poder. 
Vale conferir.

Resolução do CNJ 
institui código de 
conduta

Foram prorrogadas até o dia 
12/08 as inscrições para a VI Edi-
ção do Concurso de Monografias, 
promovido pelo Núcleo Alagoas 
da Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5). Este ano, 
o homenageado é o desembar-
gador federal Luiz Alberto Gurgel 
de Faria. O concurso será reali-
zado em duas categorias: Profis-

sional e Estudante. Na categoria 
Profissional, os trabalhos deverão 
versar sobre o tema: “A Extrafisca-
lidade e a Concretização do Princí-
pio da Redução das Desigualdades 
Regionais”. Na categoria Estudante, 
os trabalhos deverão abordar qual-
quer tema relacionado à atuação 
da Justiça Federal. Serão premia-
das, em cada uma delas, as duas 

melhores mo-
nografias sobre 
o tema. O local 
de inscrições é a 
Seção de Treina-
mento e Desen-
volvimento da 
Justiça Federal 
em Alagoas (Av. Menino Marcelo, 
s/n, Serraria, Maceió).

Concurso de Monografias tem prazo de inscrições adiado

Quem deseja se aprofundar nos 
temas Licitação Sustentável, Ou-
vidorias Públicas e Direito Admi-
nistrativo não pode perder o “VII 
Fórum Brasileiro de Controle da 
Administração Pública”, que será 
realizado nos dias 11 e 12 de agos-
to. O evento acontecerá no Rio 
Othon Palace Hotel (RJ) e, segundo 
Vanice do Valle, uma das pales-
trantes do Fórum, o evento dará 
ênfase às questões relacionadas ao 
controle da gestão pública. “Este 
Fórum é orientado ao controle, que 
é uma função técnica de disciplina 
do poder. Quanto mais se aperfei-
çoam as instituições controladoras, 
mais elas podem potencializar as 
exigências de aprimoramento da 
qualidade do poder político numa 
sociedade complexa”, avalia. Infor-
mações e inscrições no site: www.
editoraforum.com.br.

Fórum brasileiro 
aborda controle na 
Administração
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