SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

EDITAL
EDITAL COJEF/PA N. 11920015, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020
A Juíza Federal Coordenadora dos Juizados Especiais Federais do Estado do Pará COJEF/PA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do
Processo Administrativo eletrônico (PAe/SEI) n. 0008731-45.2020.4.01.8010, torna público o I
MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS VIRTUAIS DE CONCILIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL CÍVEL DE BELÉM/PA , programado para ocorrer no período de 1º a 11 de fevereiro de
2021.
I - OBJETO:
Mutirão de audiências virtuais de conciliação do Juizado Especial Federal Cível de
Belém/PA, por meio de videoconferência, organizado em conjunto pela Coordenação dos Juizados Especiais
Federais Cíveis de Belém/PA (COJEF/PA) e pelo Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do
Estado do Pará (CEJUC/PA), com a participação da Procuradoria Federal - Núcleo Previdenciário
(NUPREV) e de autores interessados assistidos pelos seus respectivos advogados ou autores no exercício do
jus postulandi envolvendo exclusivamente processos judiciais do tipo "AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS".
II - PERÍODOS E HORÁRIO:
- 1º a 05 de fevereiro de 2021 (segunda a sexta-feira), nos horários de 9h às 12h, e de
14h às 17h;
- 08 a 11 de fevereiro de 2021 (segunda a quinta-feira), nos horários de 9h às 12h, e de
14h às 17h.
III - LOCAL:
Em ambiente virtual, na plataforma online MicrosoftⓇ Teams (espaço de trabalho e
rede social corporativos da Justiça Federal da 1ª Região), em salas de reunião online (não presencial), por
meio do qual os profissionais e os órgãos interessados poderão participar do Mutirão.
1.

O aplicativo Teams pode ser acessado diretamente na internet (sem instalação Teams Web ), no site https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoftteams/log-in, ou pode ser baixado gratuitamente e instalado previamente tanto em
celular smartphone
quanto
em
outro
equipamento
eletrônico
adequado (computador, tablet, notebook, etc.), com acesso à internet.
Seguem links para fazer o download do aplicativo Teams:
- Teams para computadores com sistema operacional Windows:
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=869426&clcid=0x416&culture=ptbr&country=br&lm=deeplink&lmsrc=groupchatmarketingpageweb&cmpid=directdownloadwin64
- Teams para celulares Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
- Teams para celulares Apple:
https://apps.apple.com/br/app/microsoft-teams/id1113153706

IV - INTIMAÇÃO AOS AUTORES/ADVOGADOS INTERESSADOS E
RESPECTIVA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Por meio da publicação deste Edital no Diário Eletrônico da 1ª Região – eDJF1
(https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/edjf1/edjf1.htm), ficam os autores/advogados interessados
intimados no sentido de que processos judiciais de seu interesse em tramitação na 8ª Vara, 11ª Vara ou 12ª
Vara JEFC de Belém/PA somente serão analisados para participar deste Mutirão de audiências virtuais de
conciliação com a devida manifestação dentro do prazo constante neste regulamento.
1.

Os autores/advogados interessados deverão enviar mensagem para o endereço
eletrônico
corporativo
pertinente
da
Vara
JEFC
de
Belém,
manifestando expressamente seu interesse em participar do mutirão em questão,
elencando os processos judiciais daquela Vara que poderão fazer parte do Mutirão.

2.

Os endereços corporativos de e-mail das 03 Varas de Juizado Especial Federal
Cível de Belém/PA participantes são os abaixo elencados, ficando registrado que a
10ª Vara JEFC de Belém/PA não está incluída no Mutirão:
- 8ª Vara Federal JEFC: 08vara.pa@trf1.jus.br
- 11ª Vara Federal JEFC: 11vara.pa@trf1.jus.br
- 12ª Vara Federal JEFC: 12vara.pa@trf1.jus.br

3.

O assunto do e-mail deverá obedecer o seguinte padrão:
NOME COMPLETO DO AUTOR ou DO ADVOGADO (INSCR. OAB) - I
MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS VIRTUAIS DE CONCILIAÇÃO DOS
JEFCS DE BELÉM/PA

4.

No corpo do e-mail enviado à Vara JEFC, o autor/advogado deverá relacionar os
processos com os quais deseja participação no Mutirão, informando apenas os
respectivos números dos Processos Judiciais.

5.

Ainda no corpo do e-mail, o autor/advogado deverá informar:
- e-mail particular principal (para fins de remessa do link para entrar na reunião
virtual);
- e-mail particular alternativo (se houver).
- número de celular principal (para fins de contato imediato por parte da Justiça
Federal/PA);
- número de celular alternativo (se houver).

6.

Caso o autor/advogado tenha processos judiciais com interesse para participar no
Mutirão em mais de uma Vara JEFC, então deverá enviar mensagens distintas
personalizadas para cada Vara JEFC, relacionando tão-somente os processos
específicos em tramitação naquela Vara JEFC.

7.

Prazo para manifestação de interesse do autor/advogado em participar do
Mutirão:
Até às 23:59 horas do dia 10 de janeiro de 2021 (domingo)

8.

A manifestação dos autores/advogados interessados, ainda que dentro do prazo,
NÃO implica necessariamente que os seus processos judiciais indicados
participarão do Mutirão em questão, face à necessária triagem a ser executada pelas
Secretarias das Varas JEFC envolvidas no sentido de identificar se o processo já
passou pela triagem prévia do Núcleo Previdenciário da Procuradoria Federal NUPREV. Somente os processos que já foram triados pelo NUPREV
poderão integrar as pautas de audiências do Mutirão.

V - DAS PARTES PARTICIPANTES DO MUTIRÃO
1.

Para viabilizar a realização das audiências virtuais, ficam as partes cientes de que é
de sua inteira responsabilidade ter disponível:
- internet capaz de suportar videoconferências;
- aparelho com webcam, microfone e caixa de som, acoplados nos equipamentos
ou neles instalados; ou aparelho de telefonia móvel apto a realizar videochamadas e

com acesso à internet;
- endereço válido de e-mail particular.
2.

As partes interessadas em participar do Mutirão estão cientes de que
são responsáveis por:
- dispor de sala reservada, a fim de viabilizar a realização da audiência sem maiores
interrupções externas;
- acessar o link da audiência enviado para o e-mail informado à Vara.

3.

As partes e seus representantes deverão estar disponíveis pelo menos 05 (cinco)
minutos antes do horário previamente designado, devendo permanecer “logados”
(conectados) mesmo diante de eventuais atrasados no início da audiência, haja vista
o possível prolongamento da sessão anterior.

4. As partes estão cientes de que poderá haver atrasos no início da audiência
de conciliação virtual em virtude do prolongamento da sessão anterior,
devendo, no entanto, os advogados/prepostos/procuradores e as partes
autora/ré estarem disponíveis a partir do horário previamente designado.
5.

Ficam as partes já cientes de que a intimação da Pauta de Processos incluídos no
presente Mutirão será considerada realizada através da publicação no Diário
Eletrônico da 1ª Região – eDJF1 de Edital com a Pauta de Processos do
Mutirão, com dados resumidos (Processo / Autor / Dia / Hora / Advogado), até
o dia 28 de janeiro de 2021. De semelhante modo, também será providenciada a
publicação do Edital com a Pauta de Processos do Mutirão na página oficial da
Justiça Federal do Pará na internet, no sítio https://portal.trf1.jus.br/sjpa/.

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As comunicações judiciais e administrativas serão realizadas, preferencialmente, por telefone
e/ou meio eletrônico (e-mail e/ou WhatsApp), o que torna imprescindível a atualização dos dados cadastrais.
Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela COJEF/PA, nos termos de
sua respectiva competência regulamentar.
Publique-se.
Dê-se ciência ao Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará, aos Juízes das Varas JEFC,
ao CEJUC/PA, ao SistCon/TRF1, à COJEF/TRF1 e à COGER/TRF1.

(assinado eletronicamente)

Juíza Federal CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA
Coordenadora dos Juizados Especiais Federais Cíveis/PA
Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Juíza Federal Coordenadora do Juizado Especial Federal, em 14/12/2020, às 15:29 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, § 2º, 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
11920015 e o código CRC 19CC851F.

ANEXO - CRONOGRAMA
EVENTO

PRAZO / PERÍODO

Publicação deste Edital no eDJF1
Manifestação de Interesse dos Autores /
Advogados
Publicação do Edital com a Pauta de
Processos do Mutirão no eDJF1
Envio do link de acesso às Salas Virtuais de
Audiência aos participantes
Audiências Virtuais de Conciliação
via Plataforma Teams

16/12/2020
Até 10/01/2021
Até 28/01/2021
Até 48 horas antes do início do mutirão
1ª semana: de 1º a 05/02/2021
2ª semana: de 08 a 11/02/2021
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