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Aniversariantes

SEGUNDA

O

TRF5 comemora dois anos de uso do 
Fluxus e cerca de 150 árvores poupadas

Seminário de Processo Penal debate 
prisão e liberdade provisória 

DG convoca voluntários para a organização das Olimpíadas
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ntem (23/09), o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
- TRF5 comemorou dois 

anos de uso do Sistema Fluxus. 
Ferramenta de gestão integrada 
voltada para a área administrati-
va, com ênfase em tramitação de 
documentos e processos, o Fluxus 
promove transparência, celerida-
de e redução de custos ambien-
tais, ao extinguir o uso do papel. 
Para se ter uma ideia da economia, 
de acordo com a Subsecretaria 
de Material e Patrimônio (SMP) 
do TRF5, o consumo de papel A4 
reduziu na ordem de 11,3% neste 
segundo ano de funcionamento 

do sistema. A redução durante 
o período de utilização equivale, 
aproximadamente, a 150 árvores 
poupadas. 
Avaliação – Passado esse período, 
a gestora do Fluxus e diretora do 
Núcleo de Gestão Documental, Lú-

cia Carvalho, lembra que no início 
houve certa resistência, mas su-
perada com o decorrer do uso do 
sistema e a adaptação após a re-
alização de treinamentos. Foram 
cerca de 500 servidores treinados. 
“Foi uma grande mudança, pois 
passamos de um sistema que al-
guém tinha que entregar o docu-
mento em papel (físico), para um 

virtual, no qual o documento pode 
ser acessado de qualquer lugar. Os 
benefícios superaram as expectati-
vas, pois o Fluxus permite dar agili-
dade à tramitação de documentos, 
além de poupar tempo e recursos”, 
destacou Lúcia Carvalho.

Acontece hoje o se-
gundo encontro do 
“Seminário de Atua-
lização: A prática do 
Processo Penal da 
Justiça Federal”, das 
8h às 12h, na Sala 
das Turmas Nor-
te do TRF5. O juiz 
federal César Arthur 
de Carvalho fará 
palestra, intitulada 
“Prisão e liberdade 
provisória”, na qual 
abordará os seguintes temas: 
prisões em flagrante, preventi-
va, temporária e por expulsão, 
sentença condenatória recorrí-
vel, liberdade provisória, fiança 
e habeas corpus. Organizada 
pela Secretaria Judiciária e pelo o 
Núcleo de Desenvolvimento de 

Os servidores e estagiários que 
estiverem dispostos a ajudar na 
organização do evento, podem 
se candidatar. É que a Diretoria 
Geral, através da Gerência do 
Projeto da Olimpíada, está con-
vocando voluntários. O diretor-
-geral do TRF5, Marcos Netto, 
avisa que está sendo licitada a 
contratação da empresa que 

Recursos Humanos 
(NDRH) do TRF5, a 
capacitação tem o 
objetivo de atualizar 
os participantes so-
bre as recentes mu-
danças legislativas e 
jurisprudenciais que 
o Processo Penal 
teve. O seminário 
está dividido em 
oito encontros de 
4h, cada, totalizan-
do 32 horas-aula, e 

todos são destinados a servido-
res das secretarias processantes 
e dos gabinetes do Tribunal, bem 
como das varas das Seções Judi-
ciárias da 5ª Região, que acom-
panharão por videoconferência. 
Os próximos encontros serão nos 
dias 01, 08 e 15/10, 5, 12 e 19/11.

cuidará da logística do evento, no 
entanto, como a demanda é gran-
de, os voluntários ajudarão em 
várias atividades. “Distribuição de 
camisas, fiscalização dos serviços 
da empresa contratada quanto à 
limpeza, material esportivo e dis-
ponibilização dos árbitros, apoio na 
corrida, na seleção musical, orien-
tação aos servidores das seções 

judiciárias, acompanhamento aos 
eventuais machucados à ambu-
lância são algumas das tarefas 
que precisam desse suporte”, 
explica o diretor-geral. Mais infor-
mações na Subsecretaria de De-
senvolvimento Institucional (SDI/
DG), no 8º andar, ou através do 
ramal 9287, para falar com o ge-
rente do projeto, Geraldo Alves.

“A nova sistemática da prescrição 
e da decadência” foi o tema abor-
dado pelo desembargador federal 
Edilson Nobre durante o segundo 
dia do Curso “Direito Civil para 
Magistrados Federais”, realizado 
na Esmafe5 nos dias 20 e 21/09.


