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JFPE

Maria da Conceição de Medeiros
Gab. Lázaro Guimarães

Mozar Gomes de Oliveira Reis
DIAP

Wlastimil Dias de Souza
Subsecretaria do Plenário

Izabela Miranda Cuz Sampaio
Gab. Des. Manoel Erhardt

Pedro de Souza Oliveira
Gab.Des. Manoel Erahardt

Francklin Tauk Santos
VIP Segurança

A Presidência da República autorizou
no dia 29 de dezembro – a abertura de
crédito especial e suplementar no valor
total de R$ 166,9 milhões em favor das
Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho,
do Ministério Público e da Advocacia-
Geral da União (AGU). Também foram
destinados créditos especiais à presi-
dência e ao Ministério do Desenvolvi-
mento. Ao todo, serão liberados R$
253.834.335 para reforço do orçamento
de 2010 desses setores. A Justiça Fede-
ral receberá a maior fatia dos créditos
liberados, R$ 53,3 milhões. Em seguida,
vem a Justiça do Trabalho, com R$ 40,6
milhões. Os recursos serão destinados

Justiça Federal, Eleitoral e do
Trabalho terão crédito suplementar

basicamente para a aquisição de imó-
veis ou para a realização de obras de
ampliação e reforma de unidades do
Poder Judiciário nos dois setores em
todo o país. A Justiça Eleitoral terá
acesso a R$ 15,7 milhões em créditos.
Os recursos serão usados para a com-
pra de imóveis onde serão instalados
cartórios eleitorais e também para co-
brir gastos com a gestão do processo
eleitoral. Os Ministérios Públicos Fede-
ral, Militar e do Trabalho devem rece-
ber R$ 29,5 milhões. Já a AGU vai rece-
ber R$ 27,7 milhões para custeio da ad-
ministração da defesa jurídica e repre-
sentação judicial da União.

Os juizados especiais dos cinco princi-
pais aeroportos do país encerraram 2010
com registro de atendimento de 14.637
pessoas desde que foram criados, em ju-
lho do ano passado. Só no mês de de-
zembro, pelo menos 1.000 pessoas recor-
reram aos juizados instalados nos aero-
portos, seja para solucionar problemas
como atrasos e cancelamentos de voos,
extravio de bagagem, overbooking entre
outros. Nos juizados é possível resolver

conflitos, de forma ágil, por meio de con-
ciliação com a empresa aérea ou órgão
governamental. Os juizados especiais dos
aeroportos foram instalados por orienta-
ção da Corregedoria do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e como resultado de
uma parceria entre as Justiças Estadual e
Federal dessas cidades. A ideia é tanto
receber reclamações de passageiros
como prestar orientações aos usuários
das linhas aéreas.

Juizados dos aeroportos atenderam 14,6 mil pessoas

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) in-
forma que as petições, requerimentos ini-
ciais, informações e qualquer outro docu-
mento referente a procedimentos em cur-
so perante o órgão deverão ser encami-
nhados diretamente pelo sistema e-CNJ
(https://www.cnj.jus.br/ecnj/). O sistema
está em vigor desde 26 de abril de 2010. A
Portaria n° 52/2010 regulamenta o
peticionamento eletrônico, a comunica-
ção de atos processuais e o descarte dos
documentos no âmbito do CNJ. As partes
cadastradas, magistrados, advogados, tri-
bunais, órgãos e instituições públicas e as
pessoas jurídicas em geral deverão enca-
minhar requerimentos iniciais, petições
intermediárias e demais peças processuais
exclusivamente pela via eletrônica, sendo
vedado o encaminhamento de documen-
tos físicos.

Peças processuais
devem ser enviadas
pelo sistema e-CNJ

Com o objetivo de mostrar à população a
importância do trabalho realizado pelo
Poder Legislativo, o Congresso Nacional
inaugurou, sexta-feira (31), a exposição
Aqui o Brasileiro Toma Posse da sua Histó-
ria. Na mostra são apresentados painéis
de algumas das principais leis aprovadas
no Congresso nos últimos seis anos. Entre
as leis destacadas estão os Estatutos do
Torcedor e da Igualdade Racial e a Licen-
ça Maternidade de 180 dias. A exposição
pode ser vista na Senado Galeria (DF), até
a data da posse dos novos senadores, em
1º de fevereiro.

Exposição registra
principais leis aprovadas


