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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PARAGOMINAS 

ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 01/2016, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 
PRIMEIRO GRAU, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PARAGOMINAS/PA, E A PROCURADORIA 
F — 	 STADO DO PARÁ, PARA 

MESSA DE AUTOS DE 
UIAS E FUNDAÇÕES 

S, neste ato 
Albuquerque, 

que lhe foram 
redação dada 

" " 	o TRF-1° 
DEFtAL NO 
625 - Ed. 

, neste ato 
Lima Paes, 

-53, doravante 
nte Convênio de 

eito público, no que 
s a seguir pactuadas. 

A JUSTIÇA FEDE 
representada pelo 
Diretor do Foro 
conferidas pelo Pro 
pelo Provimen o ° 
Região, dorava 
ESTADO DO PA 
Roberto Massou 
representada pel 
portadora do RG n° 
denominada PF/PA, tê 
Cooperação mútua, sujei 
couber, à Lei n° 8.666/93, e a 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente CONVÊNIO tem como objeto a citação, intimação e 
remessa de autos processuais de interesse das autarquias e fundações 
públicas federais, em tramitação na Subseção Judiciária de Paragominas/PA, 
para a PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ, em Belém/PA, 
doravante denominada PF/PA, órgão de representação da Procuradoria-Geral 
Federal. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO  

1. A remessa de autos processuais e as citações e intimações das 
autarquias e fundações públicas federais judicialmente representadas pela 
PF/PA, desde que não possuam representação judicial em Paragominas, nos 
feitos de competência da Justiça Federal que estejam em trâmite na 



s autarquias e 
deverão ser 
o Pará, com 

Massoud, 
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SUBSEÇÃO, serão realizadas através de remessa de autos via serviço de 
malote postal, prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 
ECT e custeado integralmente pela Advocacia-Geral da União, corri remessa 
semanal. 

inicialmente, 10 (dez) malotes para a 

diminuição do número 
ro de processos de 

quantidade será 

1.1. A PF/PA disponibilizará, 
remessa de autos processuais. 

1.2. Verificada a n 
de malotes, pelo acréscW>, 
interesse da PF/PA e tr\arnit 
reajustada mediante ItíSia 

2. Os aut 
fundações pública 
encaminhados à 
endereço na Aven 
bairro Campina, C 

s em que 
representadas 
radoria Federal 

onwlos, n° 625 
m/P 

s/ seguintes 
lém/PA) e 

toda sexta-
ga a serem 

à PF/PA. 
anifestação ou o 

, não sendo possível 
a intimação por carta, 

espectivos, devendo ser listados, 
na carta de intimação, todos os anexos que a acompanham. 

3.5. Nos casos urgentes mencionados no item 3.2, não será 
concedido prazo inferior a 03 (três) dias úteis, para a manifestação da PF/PA. 

3.6. A respectiva manifestação ou comprovação de cumprimento 
será encaminhada via protocolo postal, cujas despesas também serão 
custeadas pela PF/PA. 

A SUBSEÇÃO ficará encarregada de preparar o malote, 
devidamente lacrado, contendo todos os processos a serem remetidos à 
PF/PA. 

O malote remetido para a PF/PA deverá ser acompanhado de 
formulário, informando o(s) número(s) do(s) processo(s) e os nomes das 
partes, devendo uma das vias ficar arquivada na SUBSEÇÃO, juntamente ao 
respectivo comprovante de postagem, fornecido pela ECT. 

A SUBSEÇÃO procederá ao lançamento no sistema processual da 

3. Have
, e" itinerários de 

SEXTA-FEIRA (B 
3.1. É o 

feira, independen 
devolvidos, a fim de 

3.2. Em se 
cumprimento de medida 
aguardar a próxima remess 
acompanhada de cópia integral dosa 
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fase concernente à citação/intimação por carga/rernessa dos autos, com a 
respectiva observação no sistema processual da data e do número do 
malote encaminhado. 

7. Tão logo os malotes cheguem à sede da PF/PA, em Belém,  a guia 
de remessa será conferida, dat 	 lo procurador responsável. 
Em seguida, a guia será im 	 e devolvida, por e-mail, 
para o diretor de secreta( 

ntimação aquela 
que deve ser 
ão da PF/PA. 

pegas processuais 
r itj? do i malote, 

to do recebimento 

A SUBSE 
posta na guia de r 
considerada para in" 

Para efélto 
para a SUBSEÇÃO 
consignada no of 
do malote. 

A 
se restringir à r 
destinatária a PF 

A PF/P 
dentro do malote de 
vara (Olvara.pgn@trftju 
SUBSEÇÃO. 

m deverá 
ham como 

âutos por ofício, 
r para o diretor da 

malote seguinte pela 

Enquanto viger a Resolução Presi n.1)  12, de 31 de março de 
2016, que veda o peticionamento eletrônico para processos físicos, o 
peticionamento nos processos remetidos por malote se dará exclusivamente 
por meio físico, sendo os autos devolvidos juntamente com as petições a 
serem neles juntadas, porém, sem estarem neles encartadas, para que 
possam ser protocoladas e posteriormente juntadas aos respectivos 
processos, pela SUBSEÇÃO. 

12.1. Considerar-se-á a data de postagem do malote, consignada 
no ofício pelo empregado da ECT, para efeitos de recebimento das petições 
enviadas, conforme as regras de protocolo postal. 

12.2. Excepcionalmente, quando não for possível devolver os autos 
juntamente com as petições a serem neles juntadas, para a salvaguarda do 
prazo judicial, as petições físicas poderão ser enviadas pelos Correios, 
obedecidas as regras de protocolo postal. 

Os autos enviados à PF/PA não poderão ficar em carga por 
prazo superior a 30 (trinta) dias, ressalvados os autos identificados pela 



C CIA,  

O convênio 
assinatura, podend 
denunciado por qu 
(sessenta) dias, se 

Parágraf 
da Cláusula Segun 
de 30 (trinta) dias, 

ppr ura 
ado, mediante  

5 acordantes, Caffl 
ye3 	de ônus ou pena 

g.pse9e descump 
dej. çtYàdoc a ec 

ia ad e. 

a contar de sua 
ytti ou ainda ser 

:mínima de 60 

qualquer item 
ência mínima 

Este Con 
de direito público, a 
Lei n° 8.666/93 e suas 

E, por estarem junt 
CONVÊNIO, em (02) duas vias de igu 
jurídicos e legais efeitos. 

ais preceitos 
oes contidas na 

rtes assinam o presente 
e forma, para que produza seus 

VICTOR 
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Diretor d 
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QUE 
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SUBSEÇÃO como de devolução urgente, os quais deverão ser devolvidos, 
necessariamente, no prazo estabelecido para a manifestação judicial da 
PF/PA, e quando os prazos processuais previstos em lei superarem o prazo 
ora previsto. 

13.1. Verificado que o processo enviado à PF/PA está corri o prazo 
de carga excedido, sem justifica • 	 adotará as medidas para a 
sua busca e apreensão. 

Paragominas/PA,  á°  de  tunkr  de 2016. 

4101 -.S0~1  e" 

CAROLIN 'BAS •S LIMA PAES 
Procuradora-Chefe 

Procuradoria Federal no Estado do 
Pará - PF/PA 
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