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Sistema Fluxus completa três anos 
de instalação

Presidentes dos TRFs se reúnem em Brasília

TRF5 suspende pagamento das custas  
processuais durante greve dos bancários

Inscrições abertas para o Congresso 
Internacional de Direito

Revista CEJ para 
dispositivos móveis 

oje, o Núcleo de Gestão 
Documental comemora três 

anos de implantação do sistema 
FLUXUS no TRF5. De acordo com 
a diretora do Núcleo de Gestão 
Documental, Lúcia Carvalho, o 
sistema já está sendo utilizado 
em todas as Seções Judiciárias da 
5ª Região. “No decorrer desses 
anos, vemos a importância que foi 
dada à Gestão Documental com 
a implantação de um sistema in-
formatizado, requisito exigido na 
Resolução nº 23/2008 do CJF”, 
afirma Lúcia. A diretora ressalta 
que os documentos e processos 

administrativos rece-
bidos ou gerados no 
âmbito da 5ª região, 
na sua maioria vir-
tuais, possuem mais 
segurança, transpa-
rência e agilidade, 
uma vez que é pos-
sível acompanhá-
-los desde o seu recebimento até 
o arquivamento, passando por 
cadastramento, andamento, mo-
vimentações e arquivamento. Até 
agora, afirma a diretora, a ferra-
menta apresenta um saldo positi-
vo, em face das inúmeras melho-

rias que já recebeu, inclusive em 
atendimento aos pedidos dos pró-
prios usuários. “Estamos conscien-
tes de que ainda há muito a me-
lhorar. Vale sempre ressaltar o lado 
da economia de papel, de tempo, 
de deslocamento e de procura”.

O presidente do 
TRF5, desem-
bargador federal 
Francisco Wildo, 
participa, hoje, 
da reunião do 
Colégio de Pre-
sidentes dos 
Tribunais Regio-
nais Federais. O encontro será 
realizado no TRF1, em Brasília. O 

Colégio é formado 
pelos cinco desem-
bargadores federais 
que presidem os 
TRFs. Além de Fran-
cisco Wildo, partici-
pam da reunião os 
desembargadores 
federais Mário Cé-

sar Ribeiro (TRF1), Sergio Schwait-
zer (TRF2), Newton De Lucca (TRF3) 

e Tadaaqui Hirose (TRF4). À tarde, 
os magistrados participam da 
sessão ordinária do Conselho 
da Justiça Federal (CJF). Durante 
a reunião, comandada pelo mi-
nistro Felix Fischer (presidente 
do CJF e do Superior Tribunal de 
Justiça), serão julgados proces-
sos administrativos referentes a 
servidores e magistrados e ações 
administrativas da Justiça Federal.

Em virtude da greve dos ban-
cários, o presidente do TRF5, 
desembargador federal Fran-
cisco Wildo, assinou o Ato nº 
479/2013 (de 20 de setembro de 
2013), autorizando a distribuição 
de feitos e recursos, nesta Cor-
te, sem recolhimento de custas 

judiciais. De acordo com o Ato, 
publicado na edição da última 
sexta-feira (20/09) do Diário 
Eletrônico da Justiça Federal da 
5ª Região, os referidos pagamen-
tos deverão ser efetuados até o 
quinto dia útil após o término da 
paralisação dos bancários.

A Justiça Federal em Ala-
goas informa que estão 
abertas as inscrições para 
o Congresso Internacional 
de Direito, que acontece-
rá nos dias 3 e 4/10, no 
Hotel Reis Lagoa da Anta, 
em Maceió. O evento, re-
alizado pelo Centro Uni-
versitário Cesmac, marca 
os 25 anos da Constituição Brasi-
leira. Entre os palestrantes, estão 

os professores doutores 
Stephan Kirste, da Uni-
versidade de Heidellberg/
Alemanha; Jorg Neuner, 
da Universidade de Au-
gsburb/Alemanha; Saul 
Tourinho, da Uniceub/ DF; 
Rui Samuel Espíndola, da 
Esmec/SC; entre outros. 
Inscrições pelo telefone 

(82) 3325-3468/7590 ou pelo ende-
reço www.comuniceventos.com.br.

Quem possui um tablet ou smar-
tphone pode consultar o conteúdo 
da “Revista CEJ” numa versão para 
dispositivos móveis. Com apenas 
alguns cliques na tela, é possível 
ter acesso à publicação, desen-
volvida pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF). Para ter acesso, 
é preciso entrar no portal do CJF, 
pelo endereço (http://www.cjf.jus.
br/cjf), ou no da Justiça Federal 
(http://www.jf.jus.br/jf).


