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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA 5/2022

Estabelece a implantação do "Juízo 100% Digital" nos Juizados Especiais Federais e Núcleo de Apoio à Coordenação dos Juizados
Especiais Federais Cíveis da Seção Judiciária do Pará.
 

A juíza federal COORDENADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS NO PARÁ, Carina Cátia Bastos de Senna, e os juízes
titulares e substitutos dos juizados especiais federais da Seção Judiciária do Pará, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:
A Resolução 345 de 09 de outubro de 2020, alterada pela Resolução 378 de 09 de março de 2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça -

CNJ, que tratam da autorização para a implementação do Juízo 100% Digital no Poder Judiciário;
o teor da Resolução Presi 24/2021, de 08/07/2021, que dispõe sobre a implantação e funcionamento do Juízo 100% Digital no âmbito da

Justiça Federal da 1ª Região e deu outras providências;
as determinações contidas na Portaria 78/2022, de 11/03/2022, que definiu as varas federais que podem adotar o procedimento do Juízo

100% Digital no âmbito deste TRF da Primeira Região;
a necessidade de informar ao sistema de justiça no Estado do Pará sobre as adequações e os procedimentos dos Juizados Especiais da Seção

Judiciária do Pará às novas diretrizes de funcionamento, buscando maior racionalidade e celeridade processuais;
 
 
RESOLVEM:
Art. 1º Dar ciência aos jurisdicionados, advogados, procuradores, membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, que atuam nos

Juizados Especiais Federais sobre a implantação do “Juízo 100% Digital” nos Juizados Especiais Federais e no Núcleo de Apoio à Coordenação dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Pará, os quais poderão realizar todos os atos processuais e atendimentos exclusivamente por meio eletrônico e
remoto, por intermédio da rede mundial de computadores, nos termos desta Portaria Conjunta.

Art. 2º A escolha do “Juízo 100% Digital” é facultativa, podendo as partes se opor a essa modalidade de realização de atos processuais,
importando o silêncio em aceitação tácita.

§ 1º Enquanto perdurar a etapa de adaptação do Sistema PJe para inclusão do campo destinado à marcação da opção pelo “Juízo 100%
digital”, a escolha ou renúncia por essa modalidade deve ser realizada na petição inicial, nos termos do art. 3º, § 3º, da Resolução Presi 24/2021, colocando-se
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a expressão “JUÍZO 100% DIGITAL” na primeira página da petição inicial.
§ 2º Caso o processo já esteja em andamento, faculta-se a a opção mediante petição específica nos autos com esta finalidade ou mediante

requerimento pela exclusão da tramitação no “JUÍZO 100% DIGITAL” discriminada em qualquer requerimento do processo.
§ 3º No ato da contestação, a parte contrária e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel

celular para contato ou manifestar expressamente a não concordância com o procedimento do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, em aceitação
tácita.

§ 4º É válida a citação, a notificação e a intimação feitas de forma eletrônica antes da manifestação referida no § 2º deste artigo, quando a
parte demandante houver fornecido endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular da parte demandada.

§ 5º A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais
já praticados.

§ 6º A parte que não dispuser de ferramentas ou estrutura tecnológica para participar dos atos processuais por meio digital próprio poderá
utilizar as instalações híbridas do "Juízo 100% Digital" ou as salas passivas disponibilizadas pela Seção Judiciária do Pará, mediante comunicação prévia,
com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data prevista para a audiência, à secretaria de Vara na qual tramitam os autos,

Art. 3. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
 

Juíza Federal CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 
Vice-Coordenadora dos Juizados Especiais Federais 

no exercício da titularidade da COJEF/PA

 

 
MAURO HENRIQUE VIEIRA 
Juiz Federal Titular da 8ª Vara

 

GUILHERME OSÓRIO PIMENTEL 
Juiz Federal Substituto da 8ª Vara

 
BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA 

Juiz Federal Titular da 10ª Vara
 

THIAGO RANGEL VINHAS 
Juiz Federal Substituto da 10ª Vara

 
CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES 

Juiz Federal no exercício da titularidade da 
11ªVara

CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 
Juíza Federal Titular da 12ª Vara

 

 
 

 
Documento assinado eletronicamente por Mauro Henrique Vieira, Juiz Federal, em 11/04/2022, às 15:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Osorio Pimentel, Juiz Federal Substituto, em 11/04/2022, às 15:57 (horário de Brasília), conforme
art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Rangel Vinhas, Juiz Federal Substituto, em 11/04/2022, às 18:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, §
2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Bernardo Tinôco de Lima Horta, Juiz Federal, em 12/04/2022, às 11:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, §
2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Gustavo Chada Chaves, Juiz Federal Substituto, em 12/04/2022, às 12:15 (horário de Brasília), conforme
art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Juíza Federal - Coordenadora do Juizado Especial Federal, em 18/04/2022, às
11:10 (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 15389439 e o código CRC
C013ED4F.
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