
PORTARIA/PRESI/CENAG 511 DE 15/12/2011

Institui Comissão para o planejamento e acompanhamento das ações relativas à efetiva implantação dos procedimentos 
de operacionalização de pagamentos na assistência judiciária gratuita no âmbito da 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO:
a) o disposto no art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, no que tange à garantia pelo Estado de amplo acesso à Justiça e da assistência judiciária 

integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos; 
b) o teor da Portaria 54, de 17/08/2011, do Conselho da Justiça Federal, que instituiu grupo de trabalho destinado a uniformizar os 

procedimentos de operacionalização de pagamentos na assistência judiciária gratuita; 
c) a necessidade de planejamento das ações que possibilitem a perfeita utilização do Sistema AJG no âmbito da 1ª Região, bem como o 

processo de interação entre os gestores locais das Seccionais e também desta Corte,
RESOLVE:
I – INSTITUIR, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Comissão de Assessoramento à Gestão do Sistema de Assistência 

Judiciária Gratuita – AJG, integrada pelos seguintes servidores:
Presidente: Márcio da Silva Albuquerque – SECOR
Membros:  José Carlos Viana – SECOR
          Fabiano Fernandes Gomes – CENAG
          Elias Pereira Silva – SECIN
          Luiz Alberto Alves – SECJU
          Geovânia Carneiro de Lima Silva – DIEFI/SECAD
II – Na ausência ou afastamentos legais do Presidente, responderá pela Comissão o servidor José Carlos Viana. 
III – Cabe à Comissão:
a) prestar assessoramento e apoio técnico e operacional ao GT – AJG instituído pelo Conselho da Justiça Federal;
b) acompanhar, monitorar e orientar as ações dos gestores das Seccionais integrantes da 1ª Região;
c) auxiliar na padronização de procedimentos em toda a 1ª Região;
d) propor melhorias, acompanhar ajustes e auxiliar na implantação do Sistema nas Seccionais, notadamente em relação às suas funcionalidades 

e/ou características.
IV – A  área de controle interno desta Corte prestará assessoria à Comissão em relação às questões que lhe forem pertinentes.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

•	 Portaria assinada pelo presidente, desembargador federal Olindo Menezes.
•	 Publicada no Boletim de Serviço n. 233, de 19/12/2011.


