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Dia Internacional do Livro

 diretora 
do Núcleo 
de Pla-

nejamento da 
Subsecretaria de 
Desenvolvimento 
Institucional do 
TRF5, Juliene Te-
nório, Jaqueline 
Oliveira e Álvaro 
do Nascimento 
Silva, da Seção Judiciária da Para-
íba, participaram, na última se-
gunda-feira (21), juntamente com 
representantes dos demais TRFs e 
Seções Judiciárias, de uma reunião 
para demonstração das funciona-
lidades do sistema de Assistência 
Judiciária Gratuita na Justiça Fede-
ral (AJG), implantado integralmen-
te na 2ª Região. O Sistema AJG é 
um software desenvolvido pelo 
Conselho de Justiça Federal (CJF), 
que permite o cadastro informati-
zado de profissionais interessados 
em atuar como advogados, peri-
tos, tradutores e intérpretes, como 
assistentes dos juízos. Entre outras 
funcionalidades, o software valida 

o cadastramento, nomeia e efetua 
os pagamentos desses profissio-
nais. Também emite o relatório de 
controle. O Tribunal de Contas da 
União (TCU) recomendou ao CJF 
maior controle dos gastos com  
esses serviços, e o Conselho deci-
diu pela implantação do sistema 
AJG em todo o País. O grupo de 
trabalho do qual Juliene faz parte 
foi designado pelo CJF para tratar 
dos processos de trabalho rela-
cionados à AJG. Na 5ª Região, foi 
desenvolvido o sistema AJG Re-
gional, implantado na SJPB desde 
o início deste ano, como unidade 
piloto, o qual se integrará ao siste-
ma AJG Nacional.

TRF5 participa de reunião 
sobre Sistema AJG

O desembargador federal Marce-
lo Navarro profere palestra sobre 
o novo Código de Processo Civil 
(CPC), durante audiência pública 
que será realizada hoje, às 14h30, 
na Câmara dos Deputados. O ma-
gistrado foi convidado pela Comis-
são Especial destinada a apreciar e 
proferir parecer ao Projeto de Lei 
do novo CPC. Em outubro passado, 
o TRF5 sediou uma audiência públi-
ca para debater o Código.

Marcelo Navarro 
palestra na Câmara 
dos Deputados

Em reconheci-
mento ao seu ir-
restrito incentivo 
à instalação dos 
Juizados Espe-
ciais Federais na 
Seção Judiciária 
da Paraíba, o 
vice-presidente 
do TRF5, desem-
bargador federal 
Rogério Fialho Moreira, foi agra-
ciado com a Medalha do Mérito 
Acadêmico “Afonso Pereira”. A 
comenda foi entregue durante a 

realização do se-
minário “Juizados 
Especiais Fede-
rais: celeridade 
e eficiência”, 
promovido pelo 
Centro Universi-
tário de João Pes-
soa (Unipê), no 
auditório da JFPB. 
O evento tam-

bém comemorou o 6º aniver-
sário de instalação do Escritório 
de Prática Jurídica Virtual, uma 
parceria das duas instituições.

Rogério Fialho é homenageado na PB

Uma turma de 37 estudantes do 
curso de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) esteve no TRF5 na tar-
de de ontem. Os alunos, acom-
panhados pelo professor e juiz 
federal Marco Bruno, da 3ª Vara 
Federal do Rio Grande do Norte, 
iniciaram a visita ao Tribunal as-
sistindo às sessões da Segunda e 
Quarta Turma desta Corte. Dessa 
forma, puderam ver, na prática, a 
teoria que aprendem na sala de 

TRF5 recebe estudantes da UFRN
aula. Os estudantes ainda passa-
ram pelo heliponto, pelo gabinete 
do desembargador federal Marce-
lo Navarro, que conversou sobre 
o funcionamento do Tribunal, pelo 
Memorial e pelo gabinete da Presi-
dência, onde foram recebidos pelo 
presidente do TRF5, Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, que parabenizou 
o juiz federal Marco Bruno pela ini-
ciativa: “É importante a atividade de 
trazer os estudantes para conhe-
cer o Tribunal, assistir às Turmas. A 

UFRN é a que faz isso com mais 
eficiência”, disse o presidente. A 
estadia dos estudantes se es-
tende até amanhã, quando irão 
para a Esmafe5, ouvir a palestra 
sobre os Juizados Especiais Fe-
derais, proferida pela juíza fede-
ral Daniele Souza, da 14ª Vara 
Federal de Pernambuco, e assis-
tirão a uma sessão do Pleno.

O desembargador federal ladeado pelas professoras 
Clemilde e Ana Flávia Pereira, respectivamente viúva 
e filha do professor Afonso Pereira, que empresta seu 
nome à Medalha do Mérito Acadêmico do Unipê


