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Justiça Federal de 1º grau terá colegiado 
para julgar crime organizado

Decisão do CJF isenta de imposto de 
renda sobre auxílio pré-escolar 

Novos juízes federais substitutos recebem 
carteira funcional
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Dia de São Cosme e Damião, Dia Mundial 
de Turismo, Dia Nacional do Idoso

Corregedoria do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5 indicou o nome do juiz 
federal Edmilson da Silva Pimenta, 
da 3ª Vara da Seção Judiciária de 
Sergipe, para compor um grupo 
de trabalho visando à regulamen-
tação do dispositivo inserido na 
Lei 12.694, de 24 de julho de 2012, 
que dispõe sobre o processo e 
julgamento colegiado em primeiro 
grau de jurisdição de crimes pra-
ticados por organizações crimino-
sas. A indicação do nome de um 
juiz que representasse cada região 

foi uma solicitação deliberada du-
rante o último fórum de correge-
dores da Justiça Federal, realizado 
no dia 18 de setembro.
Atribuições - De acordo com a re-
dação do art. 1º da referida lei, em 
processos ou procedimentos que 
tenham por objeto crimes pratica-
dos por organizações criminosas, 
o juiz poderá decidir pela forma-
ção de colegiado para a prática de 
qualquer ato processual, especial-
mente a decretação de prisão ou 
de medidas assecuratórias; con-
cessão de liberdade provisória ou 

revogação 
de prisão; 
sentença; 
progres-
são ou re-
gressão de 
regime de 
cumpri-
mento de 
pena; con-
cessão de liberdade condicional; 
transferência de preso para esta-
belecimento prisional de seguran-
ça máxima; e inclusão do preso no 
regime disciplinar diferenciado. 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) aprovou, na sessão realiza-
da segunda-feira (24/09), uma 
resolução que institui o Plano 
Diretor do Sistema de Tecnologia 
da Informação da Justiça Federal 
– PDTI-JUS, para o biênio 2012-
2014. O plano detalha as inicia-
tivas a serem desenvolvidas e 
implementadas pelo CJF e demais 
órgãos da Justiça Federal, como 

desdobramento do Planejamento 
Estratégico da Justiça Federal e do 
Planejamento Estratégico de Tec-
nologia da Informação. As ações 
propostas serão elaboradas pelas 
unidades de Tecnologia da Infor-
mação (TI) e submetidas, a cada 
quatro meses, ao Comitê Gestor do 
Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal, para manifestação, vali-
dação e priorização. As unidades 

de TI se reunirão mensalmente, 
em seus respectivos órgãos, para 
acompanhamento das ações e, 
caso necessário, poderão requi-
sitar apoio ao Comitê Técnico de 
que trata o art. 4º, inciso II, da 
Resolução CJF nº 69/2009. O PDTI 
poderá ser revisado, no decorrer 
do biênio, pelo Comitê Gestor de 
Planejamento Estratégico. Mais 
informações: www.cjf.jus.br.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) decidiu, em sessão realizada 
na última segunda-feira (24), pela 
não incidência de imposto de ren-
da sobre auxílio pré-escolar, que 
passa a prevalecer para todas as 
unidades da Justiça Federal. O CJF 

também aprovou a compensação 
dos valores descontados a mais no 
exercício de 2012. O voto do rela-
tor, o presidente desta Corte, de-
sembargador federal Paulo Rober-
to de Oliveira Lima, foi aprovado 
por unanimidade pelo Colegiado. 

Terminam hoje (27) as inscrições 
para o treinamento sobre o sis-
tema Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) na Seção Judiciária da Pa-
raíba. A capacitação acontecerá 
durante três dias, no auditório da 
SJPB, em João Pessoa. Para os ad-
vogados, as aulas serão nos dias 1º 
e 2 de outubro e, para os procura-
dores, no dia 3. No total, são 360 
vagas, sendo 240 para advogados 
e 120 para procuradores. As inscri-
ções podem ser feitas na página 
www.jfpb.jus.br, no “Mural” (em 
cima) ou no link “Processo Judicial 
Eletrônico – PJe” (do lado direito).

O diretor da Subsecretaria de 
Pessoal do TRF5, Onaldo Man-
gueira, entregou, ontem, a car-
teira funcional dos juízes federais 
substitutos. Os novos magistra-
dos foram empossados no dia 05 
de setembro e estão participando 
do Curso de Iniciação à Magis-
tratura, na Escola da Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe5).
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