
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

CONVOCAÇÃO

PARA RECOMPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES PETICIONADAS NO PERÍODO DE 
06.04 A 21.05.19 

Após o retorno dos sistemas informatizados a Secretaria da Tecnologia e 
Informação (Secin) detectou inconsistências e perda parcial de dados com reflexo na 
distribuição de novos processos virtuais nos Juizados Especiais Federais e de processos físicos 
que tramitam nas Varas e Turmas Recursais PA/AP. Por este motivo, a Justiça Federal no Pará 
convoca os jurisdicionados que ingressaram com ações judiciais, das 11h50 do dia 06 de 
abril até às 20h46 do dia 21 de maio de 2019, a promover novo peticionamento, a fim de 
possibilitar a distribuição automática, porque não dispomos de qualquer informação acerca 
das ações eventualmente protocoladas nesse período. 

Com relação as ações protocoladas no Sistema JEF Virtual, no período de 28 
de março a 06 de abril de 2019 (até as 11h 49min) e o registro de novos processos físicos, 
distribuídos no período de 06 a 24 de abril de 2019, às Varas e Turmas Recusais PA/AP, 
informamos que foram restauradas, porém terão nova distribuição, de forma automática ou 
manual pela Seção de Distribuição e Classificação da SJPA. Serão mantidos, desta forma, 
quando possível, o número e a Vara originalmente atribuídos a essas ações, não sendo 
necessária qualquer ação do jurisdicionado, presencial ou virtual, para a regular restauração dos 
autos.

O Núcleo Judiciário e a Seção de Classificação e Distribuição da Seção 
Judiciária do Pará estão a disposição para eventuais dúvidas através dos telefones: 3299-6181 e 
3299-6239.

CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA
Juíza Federal Diretora do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Diretora do 
Foro, em 29/05/2019, às 19:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 
verificador 8263840 e o código CRC 42F0D6DC.
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