
PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÃO PARA 

CADASTRO NO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO CRETA 

 

 

1 - O cadastro, na sede da Seção Judiciária de Alagoas, é feito presencialmente no setor 
de atermação dos Juizados Especiais Federais, das 9h às 18h, mediante apresentação da 

documentação adiante constante: 
 

1.1 - Documentação exigida: 
 

1. Termo de compromisso devidamente preenchido; e 

2. Original da carteira da OAB. 
 

1.2 – O usuário e a senha gerados serão enviados para o e-mail informado por ocasião 
do cadastramento.  
 

1.3 – Ao abrir o sistema Creta, utilizar, preferencialmente, como navegador, o Internet 
Explorer, utilizando o procedimento de copiar e colar a senha enviada por e-mail. 

 
1.4 - Os pedidos de desbloqueio de senha deverão ser encaminhados para o e-mail  
jefmaceio@jfal.jus.br. 

 
 

2 - O cadastro de advogados que residem fora da sede da Seção e das Subseções da 
Justiça Federal de Alagoas, é efetuado nos termos do Provimento nº 15, do CJF e da 
Resolução nº 03, de 09/03/2016, do TRF da 5ª Região. 

 
2.1 - O advogado deverá comparecer à Seção Judiciária mais próxima de sua localidade, 

para entrega de cópia da sua OAB e do termo de compromisso.  
 

2.2 - O servidor responsável pelo atendimento (vide item 2.1), fará a identificação 

pessoal do advogado, nos termos do art. 3º do Provimento nº 15 do CJF e da 
Resolução nº 03, do TRF5, e enviará a Certidão, juntamente com os demais 

documentos (vide item 1.1) para o e-mail da Coordenadoria Regional dos 
Juizados Especiais Federais da 5ª Região (coordenadoria.jef@trf5.jus.br) que 
ficará responsável pelo envio da documentação para a Seção Judiciária de 

Maceió/AL, no e-mail: jefmaceio@jfal.jus.br. 
 

Tanto que recebida a documentação, o cadastro do advogado, no sistema Creta de 
Alagoas, será efetivado no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da 
confirmação de recebimento da documentação necessária, conforme previsto no art. 10, 

da Resolução nº 03, do TRF5. 
 

 
 
Informações: 82-2122-1442 

SETOR DE ATERMAÇÃO 
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