
JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS

14ª VARA - JEF - MACEIÓ-AL

PORTARIA Nº 100/2020

Dispõe sobre o procedimento para o cadastro de advogados perante o
sistema processual eletrônico Creta, durante o período da pandemia do
COVID-19.

Considerando a situação de Pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde;

Considerando as  restrições  impostas  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  (Resolução  nº  313/2020),
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Ato nº 112/2020) e Seção Judiciária de Alagoas (Portaria nº
12/2020), no sentido de restringir o atendimento presencial aos serviços essenciais;

Considerando a possibilidade de eventuais prorrogações das referidas restrições;

A Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais de Alagoas torna público o procedimento atinente ao
cadastro de advogados no sistema processual eletrônico Creta, conforme adiante constante.

DURANTE  A  PANDEMIA  do  COVID-19,  o  cadastro  de  advogados  no  SISTEMA  CRETA  DE
ALAGOAS seguirá as seguintes orientações:

1- ADVOGADOS QUE RESIDEM NA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS:

1.1) O advogado poderá comparecer à JFAL, ao plantão presencial dos JEFS, para efetuar seu cadastro,
munido de sua OAB (de segunda a sexta das 9hs às 18hs).

1.2) Caso o advogado possua ASSINATURA DIGITAL, o termo de compromisso poderá ser assinado
eletronicamente  (COM  AUTENTICAÇÃO  VIA  PDF),  no  portal  de  assinatura  da  OAB:  
oab.portaldeassinaturas.com.br

O  advogado  ficará  encarregado  de  enviar  para  o  e-mail  jefmaceio@jfal.jus.br  a  documentação
correspondente - TERMO DE COMPROMISSO - assinado digitalmente com autenticação via PDF e
CARTEIRA DA OAB (FRENTE E VERSO).

2- O cadastro de ADVOGADOS QUE RESIDEM FORA DA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
ALAGOAS é efetivado nos termos do Provimento nº 15, do CJF e da Resolução nº 03, de 09/03/2016,
do TRF da 5ª Região, com as observações adiante constantes.

2.1) Caso o advogado possua ASSINATURA DIGITAL, o termo de compromisso poderá ser assinado
eletronicamente  (COM  AUTENTICAÇÃO  VIA  PDF),  no  portal  de  assinatura  da  OAB:  
oab.portaldeassinaturas.com.br

2.2)  Na  hipótese  de  o  advogado  não  dispor  de  ASSINATURA  DIGITAL  e  na  hipótese  de
impossibilidade justificada de identificação presencial na sede da Seção Judiciária mais próxima de sua
localidade (em razão da pandemia do COVID-19), o pedido de cadastramento será despachado pelo
Coordenador dos JEFS em AL, que poderá autorizar a sua efetivação em caráter provisório.

Em hipótese de deferimento do cadastramento provisório, o solicitante deverá atentar para as seguintes
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condições, sob pena de inativação do cadastro efetivado: a) depois de findo o plantão extraordinário
estabelecido pela Resolução do CNJ nº 313/2020 e retomado o atendimento presencial, o advogado
deverá  comparecer  pessoalmente  ao fórum da  Justiça  Federal  mais  próxima de  sua  cidade  para  a
conclusão do procedimento, em até 15 (quinze) dias, a fim de realizar o procedimento estabelecido no
Provimento nº  15/2014 da Corregedoria-Geral  da  Justiça Federal,  visando garantir  a  segurança  do
próprio  solicitante,  solicitando  que  a  Justiça  Federal  mais  próxima  de  sua  residência  envie  a
documentação via e-mail para jefmaceio@jfal.jus.br. Não sendo adotadas tais providências, o cadastro
realizado será inativado.

3 - Deverá ser providenciado pelo Setor de Atermação dos JEFs de Maceió:

a) o arquivamento dos registros de todos os cadastramentos provisórios já realizados, e dos que forem
realizados no futuro;

b)  a  inativação  dos  cadastros  dos  advogados  que  não  comparecerem  para  validar  seu  cadastro
provisório, no prazo estipulado, após o retorno das atividades presenciais;

c) o envio de lista dos advogados com o cadastro inativado à Coordenadoria dos Jefs de Maceió, nos
termos do item "b";

4) As petições solicitando o cadastramento de assistentes técnicos de advogado poderão ser enviadas
por e-mail, pelo próprio advogado.

5)  Situações  não  previstas  nos  tópicos  acima  e  não  arroladas  nas  orientações  constantes  em
http://www.jfal.gov.br/juizadoespecial/20170614-orienta-cadastro-jef-jfal.pdf  serão  decididas  pelo
Coordenador dos Juizados Especiais Federal em Alagoas de forma pontual.

Maceió/AL, 18 de maio de 2020.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por FELINI DE OLIVEIRA WANDERLEY, JUIZ
FEDERAL/ JUDICIÁRIA, em 19/05/2020, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 1546499 e o código CRC 3496B971.

COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS EM ALAGOAS
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