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EDITAL DE CADASTRAMENTO Nº 01/2012 

   A Justiça Federal de Primeiro Grau no Amazonas, doravante denominada Seção Judiciária do Estado do Amazonas, torna 
pública a abertura de inscrições de profissionais para atuarem na prestação de assistência judiciária voluntária, no âmbito desta Seção 
Judiciária e das Subseções Judiciárias de Tabatinga e Tefé, consoante Resolução/CJF Nº 558/2007 e Processo Administrativo N. 
0557/2005-AM.
1 DO OBJETO
Cadastrar profissionais para atuarem como advogados voluntários e dativos, peritos, tradutores e intérpretes no âmbito desta Seção 
Judiciária e das Subseções Judiciárias de Tabatinga e Tefé.
2 DO CADASTRAMENTO 
2.1 O cadastramento deverá ser realizado pelo profissional através do sistema Assistência Judiciária Gratuita – AJG, disponível no sítio 
eletrônico da Seção Judiciária do Amazonas (www.jfam.jus.br).
2.2 São requisitos cumulativos para o cadastramento dos advogados voluntários e dativos e dos peritos: 
I – o atendimento dos requisitos constantes dos arts 8º e 12 da Resolução/CJF Nº 558/2007. 
II – a entrega da Declaração expressa, na hipótese de relação de parentesco com magistrado ou servidor do juízo, em conformidade 
com o §8º, do art. 1º, da Resolução/CJF nº 558/2007, especificando a lotação na Seção Judiciária do Amazonas, em que atua o cônjuge, 
companheiro e parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
2.3. Os profissionais que pretenderem atuar no Juizado Especial Federal deverão, eventualmente, complementar seu cadastro nas próprias 
unidades dos JEF’s. 
2.4 A declaração mencionada no item 2.2, II encontra-se como Anexo deste Edital. 
2.5 É facultada à Seção Judiciária do Amazonas promover diligências destinadas a esclarecer ou confirmar as informações prestadas pelos 
profissionais ou, ainda, solicitar documentos não mencionados neste Edital. 
2.6 Ainda que atendidos todos os requisitos, o cadastramento não vincula a Administração ao credenciamento do profissional ou a sua 
indicação para atuação. 
2.7 Os profissionais que já estão prestando serviços à Seção Judiciária do Amazonas deverão se cadastrar nos termos deste Edital. 
3 DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
3.1 O arbitramento dos honorários dos profissionais far-se-á na forma da Resolução/CJF Nº 558/2007, e eventuais alterações. 
3.1.1 Os advogados dativos perceberão, se for o caso, a remuneração na forma do art. 2º, da Resolução/CJF Nº 558/2007, segundo a 
complexidade do trabalho, a diligência, o zelo profissional e o tempo de tramitação do processo. 
3.1.2 O arbitramento de honorários dos peritos dos Juizados Especiais Federais deverá observar, no que couber, ao definido na Portaria/
COJEF/TRF1 nº 2 de 20/10/2009, e eventuais alterações. 
3.1.3 Os honorários devidos aos demais profissionais serão estabelecidos pelo magistrado da causa de acordo com os valores fixados em 
tabela própria e atendendo ao grau de especialização do profissional, à complexidade do exame e ao horário e local de sua realização, 
observados o disposto no Título II da Resolução/CJF Nº 558/2007. 
3.2 Os advogados voluntários não farão jus a nenhuma contraprestação da Justiça Federal, percebendo somente, e se for o caso, os 
eventuais honorários de sucumbência, na forma do art. 23 da Lei nº 8.906/94. 
4 DAS INDICAÇÕES
4.1 Os advogados voluntários integrarão relação única e periódica fixada por ordem de validação do credenciamento e serão indicados 
pelo sistema eletrônico. 
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4.2 O advogado dativo será indicado pelo juiz da causa observando-se, preferencialmente, a ordem de credenciamento no sistema. 
4.2.1 Não se designará advogado dativo quando houver advogado voluntário cadastrado apto a exercer esse múnus, salvo se o juiz 
da causa entender que a assistência judiciária da parte não possa ser adequadamente prestada por um dos advogados voluntários, 
hipótese em que será obrigatória a comunicação à Corregedoria Regional, justificando tal providência, conforme o art. 1º, §§ 1º e 2º, 
da Resolução/CJF Nº 558/2007. 
4.2.2 Quando o juiz da causa nomear um advogado dativo que ainda não esteja cadastrado, o profissional deverá providenciar esse 
cadastro, na forma definida no item 2 deste edital, no prazo máximo de 30 dias da nomeação, sob pena de não recebimento pela sua 
atuação. 
 4.3 Os peritos, bem como os tradutores e intérpretes, integrarão cadastro único, nas respectivas especialidades e idiomas, e serão 
designados de acordo com as necessidades da prestação jurisdicional. 
 4.4 Os advogados voluntários e dativos, os tradutores e intérpretes e os peritos poderão ser substituídos no curso do processo por 
decisão judicial, quando o magistrado entender necessário ao regular andamento da causa. 
5 DA SUSPENSÃO E DO DESLIGAMENTO 
5.1 Os profissionais podem suspender temporariamente o seu credenciamento por meio do uso da opção “inativar” no sistema 
eletrônico, evitando futuras designações. 
5.2 O desligamento definitivo dos profissionais dar-se-á por descredenciamento, com o consequente bloqueio no sistema eletrônico, 
por qualquer das hipóteses abaixo: 
I – a pedido do credenciado, mediante requerimento escrito dirigido ao Diretor do Foro ou Diretor de Subseção, com antecedência 
mínima de 60 dias; 
II – a pedido do magistrado, quando se verificar inexatidão de afirmativas, documentos ou constatação de quaisquer irregularidades 
verificadas por ocasião do exercício da função. 
5.3 Caberá ao Juiz Federal Diretor do Foro e aos Juízes Federais Diretores das Subseções Judiciárias determinarem o 
descredenciamento dos advogados voluntários e dativos, peritos, tradutores e intérpretes. 
6 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
6.1 Constituição Federal do Brasil de 1988, art. 5º, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos;
6.2 Lei nº. 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.
6.3 Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, art. 23, que dispõe que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 
sucumbência, pertencem ao advogado.
6.4 Resolução/CJF nº 541 de 18 de janeiro de 2007, que dispõe sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de 
advogados dativos e de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da jurisdição delegada, e dá outras providências. 
6.5 Resolução/CJF nº 558 de 22 de maio de 2007, que dispõe sobre o pagamento de honorários de advogados dativos, curadores, 
peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, e disciplina os procedimentos relativos ao cadastramento 
de advogados voluntários e dativos no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus e dos Juizados Especiais Federais. 
6.6 Portaria/COJEF/TRF1 nº 2 de 20 de novembro de 2009, que determina a observância dos valores máximos para o pagamento de 
peritos.
6.7 Resolução/CNJ nº 127 de 15 de março de 2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito, tradutor e intérprete, em 
casos de beneficiários da justiça gratuita, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus.
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O cadastramento pelo profissional implica declaração de veracidade, sob as penas da lei, quanto às informações prestadas por seu 
intermédio, além do conhecimento e aceitação das exigências previstas em lei, na Resolução/CJF Nº 558/2007 e no presente Edital. 
7.1.1 Os profissionais deverão manter os seus dados cadastrais e as informações prestadas atualizados. 
7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro da Seção Judiciária do Estado do Amazonas. 
7.3 Faz parte deste edital o Anexo “Declaração – Relação de Parentesco” .

Manaus/AM, 29 de fevereiro de 2012.
______________________________________

Juíza Federal Jaiza Maria Pinto Fraxe
Diretora do Foro

EDITAL DE CADASTRAMENTO Nº 01/2012

ANEXO 

DECLARAÇÃO

Relação de parentesco
Eu,_________________________________________________________________
CPF nº_______________________RG nº__________________, DECLARO, para os fins da Resolução nº 558, de 22 de maio de 
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2007, do Conselho da Justiça Federal, que: 
( ) NÃO possuo relação de parentesco com magistrado ou servidor desta Seção Judiciária.
( ) TENHO relação de parentesco com magistrado ou servidor desta Seção Judiciária.

Manaus,    de     de 

 _______________________________________________

Em caso positivo informar o nome do magistrado ou servidor, bem como o cargo ocupado pelo mesmo. especificando a lotação na 
Seção Judiciária do Amazonas, em que atua o cônjuge, companheiro e parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
Nome________________________________________Cargo__________________
Matricula nº_______________________
Nome_______________________________________Cargo___________________
Matricula nº_______________________

 

**Fim das publicações.** 
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Composição
Seção Judiciária do Estado do Amazonas

Juíza Federal JAIZA MARIA PINTO FRAXE
Diretora do Foro
Titular da 1ª Vara

Juíza Federal MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA
Vice-Diretora do Foro

Titular da 3ª Vara

Juíza Federal ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY
Titular da Vara Única da Subseção Judiciária de Tefé/AM, prestando auxílio à 

1ª Vara da SJ/AM, conforme ATO PRESI/ASMAG Nº 251 de 16/02/2012 

Juiz Federal MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS
Titular  da 2ª Vara

Juiz Federal MÁRCIO ANDRÉ LOPES CAVALCANTE
Substituto da 2ª Vara

Juiz Federal FRANCISCO RENATO CODEVILA PINHEIRO FILHO
Titular da 4ª Vara

Juiz Federal MARCELO PIRES SOARES 
Substituto da 4ª Vara

Juiz Federal FAUSTO MENDANHA GONZAGA
Titular da 5ª Vara

Juiz Federal UBIRAJARA TEIXEIRA
Titular da 6ª Vara

Juíza Federal MARÍLIA GURGEL ROCHA DE PAIVA E SALES
Titular da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Santarém/PA, prestando auxílio à 

6ª Vara da SJ/AM, conforme ATO PRESI/ASMAG Nº 251 de 16/02/2012 

Juiz Federal DIMIS DA COSTA BRAGA
Titular  da 7ª Vara 

Subseção Judiciária de Tabatinga

Juiz Federal RICARDO AUGUSTO DE SALES
 Titular  da 8ª Vara, com jurisdição prorrogada na Vara Única da Subseção Judiciária de 
Tabatinga até posterior deliberação, conforme ATO PRESI/ASMAG Nº 1.812 de 01/12/2011  

Juiz Federal ROBERTO LUIS LUCHI DEMO
Diretor da Subseção 

Titular da Vara Única, 
conforme ATO PRESI/ASMAG Nº 251 de 16/02/2012 

 


