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EDITAL 

EDITAL PARA CADASTRAMENTO DE PERITOS CONTÁBEIS E MÉ DICOS 

Fabio Ivens de Pauli, Juiz Federal Presidente do Juizado Especial Federal de São 
Vicente, Seção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento que, em conformidade com a Resolução CJF n.º 201, de 28 de agosto de 2012, o 
Edital de Cadastramento n.º 3/2011 – GABP/ASOM, a Portaria n.º 07, de 16 de maio de 2007, 
bem como com o Manual de Padronização dos Juizados Especiais Federais da 3.ª Região – 1ª 
Revisão (2013), publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região de 02 de outubro 
de 2013, está aberto o credenciamento de profissionais para oportuna nomeação ad hoc de peritos 
judiciais, para atuação em feitos específicos em tramitação no Juizado Especial Federal de São 
Vicente, nas seguintes especialidades: 

1. PSIQUIATRIA; 

2. ORTOPEDIA; 

3. CLÍNICA GERAL; 

4. CONTÁBIL. 

Serão credenciados os peritos cadastrados no Programa AJG/CJF nacional, 
devendo ser profissionais que atendam aos requisitos definidos nas normas acima mencionadas, 
seguindo as orientações contidas na página http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=1100, link 
“Seção Judiciária de São Paulo – Programa AJG/CJF nacional”> “cadastrar novo usuário”. 

Após o cadastro no Programa AJG/CJF nacional, deverá o profissional 
encaminhar mensagem eletrônica, com curriculum vitae, para o correio eletrônico: 
svic_jef_sec@trf3.jus.br (svic_jef_sec). 

 FAZ SABER, ainda, que o pagamento dos honorários dos peritos se dará nos 
termos da Resolução n. 558/2007, do Conselho da Justiça Federal, acessível no endereço 
www.cjf.jus.br – item serviços – atos normativos. 

 FAZ SABER, outrossim, que serão cientificados os órgãos de classe, o 
Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Contabilidade, com a solicitação de 
que divulguem o presente edital, para que seu teor seja efetivamente comunicado aos profissionais 
inscritos que tenham interesse em atuar como peritos neste Juizado Especial Federal. 

 E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é expedido o 
presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, o qual será afixado em local de costume, na sede 
deste Juízo. 

Expedido nesta cidade de São Vicente, 23 de abril de 2014. 

Documento assinado eletronicamente por Fabio Ivens de Pauli, Juiz Federal, em 
23/04/2014, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0447867 e o código CRC 656E4D9A. 
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