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COMUNICADO - CAJ. Nº 007/22 
 

Ref.: NOMEAÇÕES DO JEC/JEFAZ                    

         

 
Senhor(a) Presidente.  

 
Comunicamos que a partir de 27/04/2022, as aprovações de nomeações do 
JEC/JEFAZ serão realizadas diretamente no sistema da Defensoria, não havendo mais a 
necessidade de encaminhamento por e-mail, devendo ser realizada a avaliação 
financeira e anexados os documentos pertinentes para aprovação. 
Os problemas disponíveis no sistema serão: 
  
1. Causas abaixo de 20 SM: a autorização, se o caso, será dada no próprio sistema; 
2. Cumprimento de sentença em causas abaixo de 20 SM: a autorização, se o caso, será 
dada no próprio sistema 
3. Causas acima de 20 SM: independe de autorização, mas é importante a Subseção 
somente nomear com base no valor da causa, sob pena de não pagamento; 
4. Cumprimento de sentença em causas acima de 20 SM: independe de autorização, 
mas é importante a Subseção somente nomear com base no valor da causa, sob pena 
de não pagamento; 
5. Recurso inominado: independe de autorização independentemente do valor da causa, 
porém, somente será adimplida a certidão do recurso. 
  
Lembramos que não devem ser realizadas nomeações contra a fazenda pública, para 
assistidos capazes, nos casos de propositura em causas abaixo de 20 SM 
(medicamentos, transporte, insumos etc.), tendo em vista a competência absoluta do 
JEC/JEFAZ e a possibilidade de o próprio assistido interpor a ação. 
  
Nas causas acima de 20 SM até 60 SM, nas ações contra a fazenda pública, as 
nomeações devem ser realizadas no juizado especial causas acima de 20 SM. 

  

 
                                     São Paulo, 26 de abril de 2022.  

 

 
                                                 Atenciosamente,  

                                          

 
                                      Francisco Jorge Andreotti Neto 

      Presidente da Comissão de 
       Assistência Judiciária 
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