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Vice-Diretora do Foro: Juíza Federal ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY

Titular da 1ª Vara: Juíza Federal JAIZA MARIA PINTO FRAXE

Titular da 2ª Vara: Juíz Federal MARLLON SOUZA

Titular da 3ª Vara: Juiz Federal RICARDO AUGUSTO DE SALES

Titular da 4ª Vara: Juíza Federal ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY                                                                                     

Titular da 5ª Vara: Juiz Federal RAFAEL LEITE PAULO

Titular da 6ª Vara: Juíza Federal MARÍLIA GURGEL ROCHA DE PAIVA E SALES

Substituta da 6ª Vara: Juíza Federal ALINE SOARES LUCENA CARNAÚBA

Titular da 7ª Vara: Juíza Federal MARA ELISA ANDRADE

Titular  da 8ª Vara: Juiz Federal EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS

Subseção Judiciária de Tabatinga

Diretora da Subseção e Titular da Vara Única: Juíza Federal Substituta FERNANDA MARTINEZ SILVA SCHORR

Subseção Judiciária de Tefé

Diretor da Subseção e Titular da Vara Única: Juiz Federal Substituto RAFAEL FRANKLIM BUSSULAR

Turma Recursal AM/RR

Presidente: Juíza Federal MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA

1º Relator: Juiz Federal MARCELO PIRES SOARES

2º Relator: Juiz Federal MÁRCIO ANDRÉ LOPES CAVALCANTE 

3ª Relatora: Juíza Federal MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA

DIRETORIA DO FORO

PODER JUDICIÁRIO

PORTARIA N. 462, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015.

O Diretor da Secretaria Administrativa, com base nas competências que lhe foram delegadas através da Portaria Nº 431/2014, 
pela Juíza Federal Diretora do Foro e Corregedora Permanente dos Assuntos Auxiliares da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, no 
uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO teor do documento 1351279, processo SEI nº 0002753-87.2015.4.01.8002, RESOLVE:

INTERROMPER, a partir de 28/09/2015, tendo em vista a imperiosa necessidade do serviço, nos termos do artigo 80 da Lei 
nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527/97, o gozo de férias da servidora LAURA EMÍLIA BARBOSA DE PAULA, Diretora 
do Núcleo de Recursos Humanos, originalmente marcadas para o período de 26/10 a 04/11/2015, remanescendo o saldo de 08 dias para 
serem gozados oportunamente. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PORTARIA N. 463, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015.

O Diretor da Secretaria Administrativa, com base nas competências que lhe foram delegadas através da Portaria Nº 431/2014, 
pela Juíza Federal Diretora do Foro e Corregedora Permanente dos Assuntos Auxiliares da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, no 
uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO teor do documento 1346045, processo SEI nº 0002294-85.2015.4.01.8002, RESOLVE:

                I – DISPENSAR, a partir de 29/10/2015, o servidor requisitado NELSON NOGUEIRA DA SILVA NETO, da FC02 
- ASSISTENTE ADJUNTO II/SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS/SAD/SECVA/5ª VARA/SJAM(395);

                II – DESIGNÁ-LO para exercer a FC03 - ASSISTENTE ADJUNTO III/GABINETE DE JUIZ FEDERAL/GABJU/5ª 
VARA/SJAM(387). 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PORTARIAS
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PORTARIA N. 464, DE 29 DE OUTUBRO DE 2015.

O Diretor da Secretaria Administrativa, com base nas competências que lhe foram delegadas através da Portaria Nº 431/2014, 
pela Juíza Federal Diretora do Foro e Corregedora Permanente dos Assuntos Auxiliares da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, no 
uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO teor do processo SEI nº 0002959-04.2015.4.01.8002, RESOLVE:

DISPENSAR, a partir de 26/10/2015, a servidora MARINA PAUXIS CARDOSO BREVES, TJ/AA, da FC03 - ASSISTENTE 
ADJUNTO III/GABINETE DE JUIZ FEDERAL/GABJU/5ª VARA/SJAM(387). 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

• Portaria(s) assinada(s) pelo Sr. Edson Souza e Silva, Diretor da Secretaria Administrativa (Secad), com fulcro nas competências que lhe foram 
delegadas por meio da Portaria/Diref Nº 431/2014.

Edital

SELEÇÃO DE CONCILIADORES VOLUNTÁRIOS

A Juíza Federal Coordenadora do Centro Judiciário de Conciliação  da  Seção Judiciária do Estado do Amazonas, no uso de 
suas atribuições  legais e, tendo em vista o disposto no, art. 277, §1º, do CPC, as Leis n. 9.099/95 e 10.259/2001, o Regimento Interno das 
Turmas Recursais e Juizados Especiais Federais do TRF 1ª Região, aprovado por meio da Resolução/COJEF 16 de 10/06/2010, bem como 
as Resoluções n. 125 do CNJ, de 29.11.2010, e n. 32 do CJF, de 13.11.2008, PRESI nº 31, de 07.10.2015, vem tornar pública a abertura 
de inscrições para o processo seletivo de Conciliadores Voluntários da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, atendidas as seguintes 
condições:

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1. O processo seletivo será composto das seguintes fases:

  1.1.1. Análise de currículo;

  1.1.2. Entrevista a ser realizada nesta Seção Judiciária pelo Núcleo de Recursos Humanos- NUCRE e Centro Judiciá-
rio de Conciliação da  Seção Judiciária do Estado do Amazonas - CEJUC/AM;

  1.1.3. Participação em curso de capacitação com aproveitamento e freqüência mínima de 95%.

 1.2. O curso de capacitação terá carga horária total de 54 (cinqüenta e quatro) horas, das quais 24 (vinte e quatro) horas referem-
-se à teoria e 30 (trinta) horas ao estágio supervisionado.

 1.3. A seleção tem por finalidade o preenchimento de 25 (vinte e cinco) vagas existentes e a formação de cadastro reserva, ha-
vendo classificação até o 35º (trigésimo quinto) colocado, para efeito de preenchimento do referido cadastro.

 1.4. Os classificados no cadastro reserva poderão ser convidados a participar do processo de seleção na medida da necessidade 
da Seção Judiciária do Amazonas.

 1.5. Serão classificados, ao final, os candidatos até a 25ª (vigésima quinta) posição, desde que cumpram o aproveitamento míni-
mo de capacitação disposto no item 1.1.3. 

 1.6. A atividade de Conciliador está descrita no Anexo II.

 1.7. A participação no processo seletivo fica restrita à portadores de diploma de graduação em curso superior, reconhecidos pelo 
MEC (Art. 1º da Resolução/CJF n.º32, de 13 de novembro de 2008).

 1.8. Caberá aos conciliadores promover a solução consensual dos conflitos entre as partes, realizando atos pre viamente defini-
dos, tais como redução a termo de acordos a serem homologados, sob a supervisão do juiz federal, sem prejuízo da renova ção do ato pelo 
juiz que apreciar o processo em caso de demandas judicializadas.

2. DAS INSCRIÇÕES

 2.1. Poderão inscrever-se:

  a) Bacharéis em Direito que não advoguem no âmbito da Seção Judiciária do Estado do Amazonas;

  b) Bacharéis em Psicologia com experiência mínima de 1 (um) ano na área de psicologia jurídica, devidamente com-
provada.

 2.2. O período de inscrição será realizado de 29/10 a 08/11/2015.

 2.3. A inscrição será realizada mediante mensagem eletrônica (e-mail) para o endereço selecaoconciliadores.am@trf1.jus.br e 
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devem ser anexados os seguintes arquivos:

  a) Ficha de inscrição, constante no ANEXO I, devidamente preenchida, a qual estará www.jfam.jus.br);

  b) Cópia autenticada do diploma ou o certificado de conclusão do curso;

  c) Cópia autenticada de RG, CPF e Título de Eleitor;

  d) Certidões das distribuições cíveis e criminais das Justiças Estadual e Federal, do local de domicílio dos últimos 5 
anos do candidato;

  e) Currículo anexados os documentos comprobatórios relativos ao item 3.2.

 2.3.1. As opções de dia e turno serão consideradas conforme a ordem de recebimento da mensagem eletrônica (e-mail) do can-
didato na caixa de entrada citada no item 2.3.

3. DA SELEÇÃO

 3.1. A seleção será realizada pelo Núcleo de Recursos Humanos juntamente com Centro Judiciário de Conciliação da Seção 
Judiciária do Estado do Amazonas, e compreenderá duas fases:

  a) a verificação de aptidão do candidato por meio de análise curricular;

  b) entrevista pessoal.

 3.2. O resultado da análise curricular será obtido pelo somatório da pontuação atribuída aos candidatos com base nos critérios 
abaixo:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

1 - Realização de estágio na área jurídica em escritório particular 
ou órgão público comprovado por certificado, atestado ou decla-
ração.

A cada 06 (seis) meses será atribuído 0,5 (meio) ponto, de forma a 
não ultrapassar 1,0 (um) ponto.

2 - Participação em eventos relacionados à área jurídica comprova-
da por certificado, atestado ou declaração.

A cada 10 (dez) horas será atribuído 0,2 (dois décimos) pontos, de 
forma a não ultrapassar 1,0 (um) ponto.

3 - Realização de curso de computação (Word, Excel etc.), nos 
últimos quatro anos, comprovado por certificado.

A cada 20 (vinte) horas será atribuído 0,5 (meio) ponto, de forma a 
não ultrapassar 2,0 (dois) pontos.

 3.3. Após o encerramento do período de inscrição será divulgado no endereço www.jfam.jus.br a data e o horário da entrevista 
pessoal, cuja realização se dará no período provável de 09 a 13/11/2015, conduzida pelo Núcleo de Recursos Humanos da Seção Judiciária 
do Amazonas.

 3.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final, considerando-se a soma 
daquelas obtidas a partir dos itens 3.1, a) e 3.2 deste Edital (Resultado ═ somatório da pontuação da análise curricular), observando-se o 
critério de desempate descrito no item abaixo.

  a)    Em caso de empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade.

 3.5. A entrevista pessoal não será utilizada como critério de classificação.

 3.6  A ausência à entrevista pessoal implicará em eliminação do candidato.

4. CAPACITAÇÃO E ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA

4.1. A capacitação será composta de curso teórico e prática supervisionada, com duração, respectivamente, de 24 (vinte e quatro) 
horas e 30 (trinta) horas.

 4.2. O curso teórico será realizado no período provável 16 a 20/11, de 08 às 12h e 14 às 18h, sendo a freqüência de 95% do curso 
e aferição da capacidade de assimilação e de trabalho em equipe são condições para exercício da atividade de conciliador.

 4.3. A prática supervisionada será realizada nas dependências da Justiça Federal no período de 23 a 27/11/2015, sendo previa-
mente agendada como cada um dos candidatos conforme três critérios: ordem de inscrição, disponibilidade do candidato e necessidade da 
Seção Judiciária.

 4.4. O curso de capacitação terá caráter eliminatório.

 4.5. Será reprovado no curso de capacitação o candidato que não cumprir integralmente a carga horária do curso e da prática 
supervisionada, bem como for considerado inapto pelos professores instrutores e Juiz Coordenador, que observarão as habilidades cog-
nitivas, perceptivas, emocionais, comunicativas, de pensamento criativo, de negociação e pensamento crítico (nos termos do Manual de 
Mediação Judicial, http://www.cnj.jus.br/images/programas/conciliacao/manual_mediacao_judicial_4ed.pdf).

5. DO RESULTADO

 5.1. A lista de classificados para participar do curso de capacitação e atividade prática supervisionada será divulgada até o dia 
13/11/2015, no mural da Seção Judiciária do Estado do Amazonas e no sítio http://www.jfam.jus.br.

 5.2. Após a participação no curso de capacitação e atividade prática supervisionada, haverá a avaliação individual do candidato 
e o resultado a lhe ser atribuído será APTO ou NÃO-APTO, sendo para tal conclusão considerados os itens 3 e 4.

 5.3. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado do processo seletivo (item 5.2)  no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
após a divulgação da classificação, protocolando suas razões na Seção Judiciária do Estado do Amazonas, junto ao Núcleo de Recursos 
Humanos – NUCRE, no horário de 8h às 15h.
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 5.4. Os recursos serão examinados pelo Juiz Coordenador do CEJUC/AM.

 5.5. Transcorrido o prazo recursal e após a decisão dos recursos interpostos, será divulgada a lista dos candidatos habilitados e 
homologado o resultado da seleção, no mural da Seção Judiciária do Estado do Amazonas e no sítio http://www.jfam.jus.br.

6. DA CONVOCAÇÃO

 6.1. Preenchidos os requisitos e aprovado nas três etapas do processo seletivo (análise curricular, entrevista e curso de capacita-
ção), o candidato será convocado para agendar apresentação junto ao CEJUC/AM, onde assinará Termo de Adesão e Compromisso.

 6.2. O termo de compromisso vigorará por 01 (um) ano, prorrogável uma única vez por igual período.

 7. DO EXERCÍCIO DOS CONCILIADORES

 7.1 O exercício da atividade de conciliador será cumprida em um dia na semana, devendo, ainda, permanecer na unidade juris-
dicional, até o encerramento da pauta de audiência que lhe for atribuída.

 7.2. No caso de Mutirões, da Semana Nacional de Conciliação, bem como de quaisquer atividades a serem realizadas pelo 
Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do Estado do Amazonas - CEJUC/AM, os conciliadores serão convocados preferen-
cialmente para prestarem serviços, com exclusividade, no período designado para tais eventos, havendo comunicado aos demais Juízos 
por intermédio da Direção de Secretaria com antecedência mínima de 01 (um) mês.

8. DO DESLIGAMENTO

 8.1. A atividade de conciliador findar-se-á na ocorrência das seguintes hipóteses.

  a) Automaticamente, ao término do prazo de duração do termo de adesão;

  b) A pedido do conciliador, a qualquer momento, comprometendo-se a comparecer nos trinta dias subseqüentes a esse 
pedido, para conduzir as audiências/sessões de conciliação, salvo motivo de força maior, a ser avaliado pelo Juiz Federal Coordenador do 
CEJUC/AM;

  c) Por descumprimento de obrigação assumida no Termo de Adesão Compromisso;

  d) Falta às audiências, sem motivo justificado e sem aviso prévio em prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, por três 
dias consecutivos ou cinco intercalados no período de três meses;

  e) Por descumprimento de normas regulamentares do TRF 1ª Região e do Conselho Nacional de Justiça, em especial 
do Código de Ética (Anexo III da Resolução n.125, de 29/11/2010 CNJ) bem como os incisos I a VI do art 11 da Resolução TRF1/PRESI 
nº 31 de 07 de outubro de 2015. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 9.1. O Certificado de Atuação do Conciliador Graduado constitui título para fins de contagem de tempo de atividade jurídica, 
conforme preconizam a Resolução nº75/2009, do Conselho Nacional de Justiça e a Resolução nº 40/2009, do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, bem como pode conceber pontuação na prova de títulos, nos concursos dos Tribunais Regionais Federais, nos termos do 
art. 1º, § 7º, da Resolução nº 32/2008 do Conselho da Justiça Federal.

 9.2. Ao conciliador é assegurada a cobertura de seguro de acidentes pessoais, nos termos do art. 108, parágrafo único, da Reso-
lução/Presi/Cojef 16 de 10/06/2010 e art. 3º, da Resolução n. 32, de 13/11/2008. 

 9.3. Os conciliadores ficam impedidos de prestar serviços profissionais, de qualquer natureza, aos envolvidos em processo de 
conciliação/mediação sob sua condução, durante o período em que atuarem no desempenho de suas funções, inclusive sujeitam-se ao 
regime de impedimento e suspeição aplicável aos juízes e as demais, conforme preconiza a Resolução n. 125, de 29/1/2010.

 9.4. A inscrição do candidato implicará a aceitação tácita das condições estabelecidas neste Edital das quais não poderá alegar 
desconhecimento.

 9.5. Os casos omissos serão decididos pelo Juiz Federal Coordenador do CEJUC/AM.

Manaus, 29 de outubro de 2015.

 MARÍLIA GURGEL ROCHA DE PAIVA E SALES
Juíza Federal Coordenadora da Central de Conciliação da Seção Judiciária do Estado do Amazonas
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO DE CONCILIADORES JFAM/TRF1

NOME COMPLETO

3 OPÇÕES DE DIAS DA SEMANA E TURNOS*

(     ) 2ª FEIRA (   )  MANHÃ  (  )  TARDE

(     ) 3ª FEIRA (   )  MANHÃ  (  )  TARDE

(     ) 4ª FEIRA (   )  MANHÃ  (  )  TARDE

(     ) 5ª FEIRA (   )  MANHÃ  (  )  TARDE

(     ) 6ª FEIRA (   )  MANHÃ  (  )  TARDE

ÁREA DE FORMAÇÃO (       ) DIREITO (       ) PSICOLOGIA

ADVOGA NA JUSTIÇA FEDERAL (SOMENTE 
PARA BACHARÉIS EM DIREITO)

(       ) SIM (       ) NÃO

RG

CPF

ENDEREÇO

TELEFONE(S)

E-MAIL

  *Faz-se necessária a opção de no mínimo 3 dias com respectivos turnos de atuação.

 

ANEXO II

Cabe aos conciliadores, após firmarem Termo de Adesão e Compromisso, promover a conciliação entre as partes, em matérias 
específicas, e a redução a termo de acordos a serem homologados, sob a supervisão do Juiz CEJUC/AM, sem prejuízo da renovação do 
ato pelo juiz que apreciar o processo observadas as seguintes disposições:

  a) Os conciliadores devem observar Código do processo Civil, o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores 
Judiciais (Anexo III da Resolução n. 125, 29/11/2010, do CNJ), bem como a sob pena de exclusão do cadastro e impedimento para atuar 
como Conciliador;

  b) Os conciliadores ficam impedidos de exercer advocacia perante a Justiça Federal na Seção Judiciária em que atuem, 
sob pena de desligamento imediato;

  c) Servidores do Poder Judiciário não podem atuar como conciliadores durante o seu horário de trabalho;

  d) A atividade de conciliador será exercida gratuitamente, sem nenhum vínculo funcional, empregatício, contratual ou 
afim, vedada qualquer espécie de remuneração, sendo assegurados, porém, os direitos, prerrogativas e deveres previstos em lei;

  e) O conciliador terá cobertura de seguro de acidentes pessoais custeado pela Justiça Federal.

TERMINO DESTA EDIÇÃO


