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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA 1/2022

Estabelece em caráter excepcional a suspensão temporária do atendimento
presencial de atermação ao público externo, no âmbito do serviço de
responsabilidade da Coordenação dos Juizados Especiais Federais no
Estado do Pará, para a prevenção da disseminação do COVID-19.

A Juíza Federal Coordenadora dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Pará,
em exercício, CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA, no uso de suas atribuições legais (art. 41, XVII,
da Lei nº 5.010/1966)

CONSIDERANDO:
a) o teor da Decisão Presi 14847603, de 17/01/2022, que acolhe a manifestação do

Comitê Gestor de Crise - CGC (14839091) sobre o recente aumento do número de casos de COVID-19
devido a alta taxa de expansão da mutação ômicron do vírus SARS-Cov 2, que já resulta em epidemia em
diversas Unidades da Federação, com sobrecarga do sistema de saúde, tanto na rede pública quanto
privada;

b) a Resolução Presi 35, de 16/09/2021, que consolidou as medidas de prevenção e
redução dos riscos de disseminação do contágio pelo coronavírus, causador da covid-19, implementadas
na Justiça Federal da 1ª Região, e autorizou a etapa avançada -1, que define o retorno dos serviços
presenciais limitado a 50% do quantitativo de cada órgão, com início a partir do dia 20/09/2021, nas
localidades da 1ª Região em que forem constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde
pública, bem como recursos para o retorno seguro, sem prejuízo de novas avaliações periódicas;

c) o decreto estadual de n° 2044 de 03/12/2021, que institui a política estadual de
incentivo à vacinação contra a COVID-19 como medida para enfrentamento da emergência de saúde
pública, decorrente do novo coronavírus.

d) que as vacinas disponíveis para influenza ainda não foram atualizadas para as atuais
variantes;

e) o pedido de afastamento de metade da força de trabalho do serviço de atermação
presencial, devido a presença de sintomas gripais, dentre servidores, prestadora de serviço e estagiário;

f) que o local disponível para atendimento ao público do serviço de atermação carece de
ventilação e de luz natural;

g) a necessidade de prevenir contaminações em grande escala, com vistas a preservar a
incolumidade da saúde do público interno e externo;

 
RESOLVE:
Art. 1º. SUSPENDER o atendimento de atermação presencial prestado pela

Coordenação dos Juizados Especiais do Pará aos advogados, colaboradores, partes e público em geral, no
período de a partir de 24 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022.

§1º. O atendimento para dúvidas e esclarecimentos será efetuado exclusivamente através
do e-mail nucod.pa@trf1.jus.br, ou pelos telefones  (91) 3299-6140 e (91) 3321-6251, nos dias úteis, das
13h às 16h, até o restabelecimento do atendimento presencial ao público;

§2º. Caso a parte autora não disponha de certificado digital para inclusão de petição
inicial poderá utilizar o serviço de atermação on-line no link https://sistemas.trf1.jus.br/atermacao/ ;

§3º. Para envio da petição inicial, dispõem os interessados no link
https://portal.trf1.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?

https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/271741/1/RESOLU%c3%87%c3%83O%20PRESI%2035.pdf
https://sistemas.trf1.jus.br/atermacao/
https://portal.trf1.jus.br/sjam/juizado-especial-federal/jef/jef.htm
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fileId=2C90823F727390330172759690D53495 de lista de documentos para ajuizamento de demandas nos
JEFs-PA, formulário de tempo de contribuição, além de outros subsídios para facilitar o acionamento do
Juízo;

§4º. O período previsto no caput do art. 1º poderá ser prorrogado, a depender da
evolução da pandemia causada pelo coronavírus. 

Art. 2º. SUSPENDER o  agendamento para atendimento pelo serviço de atermação
presencial, cuja nova data será fixada oportunamente.

§1º. A suspensão dos atendimentos presenciais previstos para o interregno 24 de janeiro
a 04 de fevereiro de 2022,  será certificada e comunicada às partes pelos meios mais céleres e eficazes.
Assim também, quando houver nova designação.

§2º. Realizar-se-ão, no referido período, perícias e avaliações sociais, com vistas a evitar
prejuízos à parte.

Art. 3º. COMUNIQUE-SE à Corregedoria Regional, à Coordenação dos JEF's da 1ª
Região, às Varas Federais de JEF e à DIREF-PA.

Art.5º. Esta Portaria poderá ser revista a qualquer momento para se adaptar à evolução
epidemiológica no Estado do Pará.

 Art. 6º. CONFIRA-SE ampla publicidade.
 

Publique-se e registre-se.

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Juíza Federal -
Coordenadora do Juizado Especial Federal, em 20/01/2022, às 20:56 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 14873774 e o código CRC 361326C0.

CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA
Juíza Federal Coordenadora do Juizado Especial Federal da SJPA 

no exercício na titularidade
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