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Informática

Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 
aprovou ontem a Resolução 

de número 016/2012, que trata da 
obrigatoriedade do Processo Judi-
cial eletrônico (Pje) no âmbito das 
capitais da 5ª Região. A imprescin-
dibilidade do processo totalmente 
informatizado vale para a classe 
dos “Procedimentos Ordinários”, 
seus incidentes processuais e ações 
conexas.

Cronograma - 
De acordo com 
a Resolução, está 
previsto o seguin-
te cronograma 
de obrigatorieda-
de do PJe: Recife (04/06); Maceió 
(06/08); Fortaleza (20/08); Aracaju 
(01/10); João Pessoa (15/10) e Natal 
(29/10). Os recursos ajuizados con-
tra decisões tomadas em processos 
eletrônicos deverão ser, obrigato-

riamente, eletrôni-
cos. Nos processos 
de tramitação 
eletrônica é veda-
do o protocolo de 
petições por meio 

físico. Após a implantação da obri-
gatoriedade nas varas das capitais 
dos Estados da região, as Seções 
Judiciárias apresentarão à Corte o 
cronograma para adoção das mes-
mas regras nas demais varas.

Para aprofundar os conhecimen-
tos sobre o Direito aeronáutico, a 
estrutura do Sistema de Investiga-
ção e Prevenção de Acidentes Ae-
ronáuticos (SIPAER) e os elemen-
tos jurídicos para uma atuação 
segura dos órgãos judiciais, teve 
início na manhã de ontem (25/4), 
na Esmafe5, o curso “O papel do 
Poder Judiciário na Segurança de 
Voo”. O curso é coordenado pelo 
juiz federal Marcelo Honorato, da 

Seção Judiciária de Pernambuco. 
Na abertura do evento, o diretor da 
Esmafe5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, destacou a impor-
tância da ampliação do debate e da 
análise de toda estrutura do SIPAER, 
a fim de que os magistrados pos-
sam proferir decisões de qualidade. 
A programação do evento contou 
com palestras, debates, estudos de 
caso real e visitas ao Centro de In-
vestigação e Prevenção de Aciden-

tes Aéreos (Cenipa) e ao Departa-
mento de Polícia Federal (INC), em 
Brasília-DF, onde os participantes 
foram conhecer os trabalhos de 
prevenção e investigação de aci-
dentes aéreos.

A Corregedoria do Ministério 
Público Federal (MPF), vinculada 
à Procuradoria Regional da Repú-
blica (PRR), instalou uma Unidade 
Descentralizada da Corregedoria, 
com o objetivo de promover a 
integração entre as corregedorias 
do MPF e do TRF5. A descentrali-
zação vai permitir a troca de infor-
mações e ações integradas entre 
os dois órgãos. A iniciativa tem o 
propósito de encontrar soluções 
que busque a melhoria da atuação 
dos procuradores e juízes fede-
rais, a fim de aprimorar os serviços 
prestados à sociedade.

O Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF) reúne, nesta quinta e 
sexta-feira (26 e 27/4), juízes fe-
derais de varas especializadas no 
Combate ao Crime de Lavagem 
de Dinheiro. O encontro tem o 
objetivo de criar um fórum de 
discussão sobre o tema, elaborar 

O juiz Bruno Teixeira de Paiva, da 7ª 
Vara da Justiça Federal na Paraíba, 
também passou a compor o Comitê 
Executivo Estadual da Rede Nacional 
de Cooperação Judiciária. Designado 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o magistrado atuará ao lado 
de outros juízes estaduais e fede-
rais, como Marco Bruno Miranda, da 
SJRN. O comitê tem como função 
elaborar estudos, propor convênios, 
organizar seminários etc. relativos ao 
tema Cooperação Judiciária.

um diagnóstico geral sobre o 
funcionamento dessas unidades, 
bem como produzir propostas 
para sua melhoria e moderni-
zação. De acordo com o juiz 
auxiliar da Corregedoria-Geral 
da Justiça Federal, Jorge Costa, 
a lavagem de dinheiro é o crime 
do século 21.


