
PODER JUDICIARIO

JUSTI~A FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA

SE~AO JUDICIARIA DO ESTADO DO PARA

SUBSE~AO JUDICIARIA DE REDEN~AO

ACORDO DE COOPERA~Ao N° 003, QUE ENTRE

SI CELEBRAMA JUSTI~A FEDERALDE PRIMEIRO

GRAU, SUBSE~Ao JUDICIARIA DE REDEN~AO/PA,

E PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO

ESTADO DO PARA, PARA IMPLANTAC;Ao DE

REMESSA DE AUTOS DE INTERESSEDA UNIAo

FEDERAL(FAZENDA NACIONAL).

A JUSTI<;A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM REDEN<;AO/PA, neste ate

representada pelo Juiz Federal Pedro Maradei Neto, Diretor da Subsec;ao, no uso

das atribuic;6es que Ihe foram conferidas pelo Provimento COGER N° 129, de

08/04/2016, do TRF-1a Regiao, doravante denominada SUBSE<;Ao, e a

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO PARA, com sede it Tv.
Dom Romualdo de Seixas, nO.651, Umarizal, Belem/PA, neste ate representado pelo

seu Procurador-Chefe Aleksey Lanter Cardoso, portador do RG nO.2394124 SSP/PA

e do CPF 488.812.522-87, doravante denominada PFN/PA, tem entre si justo e

avenc;ado 0 presente Convenio de Cooperac;ao mutua, sujeitando-se aos preceitos

de direito publico, no que couber, it Lei nO 8.666/93, e as clausulas e condic;6es a

seguir pactuadas.

CLAuSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

o presente CONVENIO tem como objeto a citac;ao, intimac;ao e remessa

de autos processuais de interesse da UNIAo (FAZENDA NACIONAL), em tramitac;ao

na Subsec;ao Judiciaria de Redenc;ao/PA, para a PROCURADORIA SECCIONAL DA

FAZENDA NACIONAL em MarabajPA d~ravante denominada PSFN-MAB. 6r9(:\:
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representa<;ao da Uniao (Fazenda Nacional).

CLAUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO

1. A remessa de autos processuais e as cita<;6es e intima<;6es de orgaos

que competem it representa<;ao judicial da UNIAO (FAZENDA NACIONAL) pela

PSFN-MAB, nos feitos de competencia da Justi<;a Federal que estejam em tramite na

SUBSE<;:AO, serao realizadas par meio do Servi<;o de MALOTE oferecido pela

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT e custeado integralmente pela

PFN/PA ou PSFN-MAB, por meio do fornecimento do competente instrumento de

habilita<;ao de postagem (cartao).

1.1. Serao disponibilizados inicialmente, a partir de 20/07/2016, 08 (oito)

malotes para a remessa de autos processuais;

1.2. Verificada a necessidade de aumento ou diminui<;ao do numero de

malotes, pelo acn?scimo ou decrescimo no numero d~ processos de interesse da

PSFN-MAB em tramita<;ao na SUBSE<;:AO, a quanti dade sera reajustada mediante

aditivo ao presente convenio;

1.3. Verificada a necessidade de aumento do numero de malotes, caso a

PSFN-MAB nao possa fornecer a quanti dade necessaria no prazo de 30 (trinta) dias,

a SUBSE<;:Ao se reservara ao direito de denunciar 0 presente convenio.

2. Havera DUAS safdas de MALOTES semanais nos seguintes itinerarios de

safdas: SEXTA-FEIRA (Maraba-PA para Reden<;ao/PA) e SEXTA-FEIRA (Reden<;ao-PA

para Marab.3jPA).

2.1. E obrigatorio 0 envio de malotes para a SUBSE<;:Ao toda sexta-feira,

independentemente da existencia de autos em carga a serem devolvidos, a fim de

possibilitar nova remessa de outros autos it PSFN-MAB.
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3. A SUBSE<;Ao ficara encarregada de preparar 0 malote, com a

cita<;ao/intima<;ao ou processo devidamente numerado, lacrando-o com selo plastico

de seguran<;a,desde que fornecido pela PSFN-MAB ou pela ECT,antecipadamente.
I

4. 0 malote remetido para a PSFN-MAB devera ser acompanhado de

formulario, informando o(s) numero(s) do(s) processo(s) e 0 nome das partes,

devendo uma das 'vias ficar arquivada na SUBSE<;Ao, juntamente ao respectivo

comprovante de postagem, fornecida pela ECT.

5. A SUBSE<;Ao procedera ao lan<;amento no sistema processual da fase

concernente a cita<;ao/intima<;ao por carta expedida, com a respectiva observa<;ao

no sistema processual da data e numero do malote encaminhado.

6. Ao receber 0 malote, a PSFN-MAB, ap6s conferencia de seu conteudo,

reenviara a Subse<;aouma via do formulario devidamente recibada;

I

7. A SUBSE<;Ao certificara como data da cita<;ao/intima<;ao da UNIAo

(FAZENDA NACIONAL) aquela posta no formulario de recebimento do malote, data

esta que deve ser considerada para inicio da contagem do prazo para manifesta<;ao

da PSFN-MAB;

8. Para efeito de devolu<;ao dos autos e envio de pe<;asprocessuais para a

SUBSE<;Ao, considerar-se-a a data de postagem do malote, consignada no oficio

pelo empregado da ECT,no momenta do recebimento do malote;

9. A utipza<;ao do instrumento de habilita<;ao de postagem devera se

restringir a remesSa de processos e correspondencias que tenham como destinataria

a PSFN-MAB;

10. A PSFN-MAB pod era encaminhar pedido de carga de autos, descritos

~ ~



PODER JUDICIARIO

JUSTI<;A FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA

SE<;AO JUDICIARIA DO ESTADO DO PARA
!

SUBSE<;AO JUDICIARIA DE REDEN<;AO

em lista anexa a oficio, para serem enviados no malote ~eguinte pela SUBSE(AO;

11. 0 peticionamento nos processos remetidos por malote se dara

exclusivamente por meio fisico, sendo os autos devolvidos com a pec:;a neles
I

encartadas.

11.1. Considerar-se-a a data de postagem I do malote, consignada no

oficio pelo empregado da ECT, para efeitos de recebimento das petic:;6esenviadas,

conforme as regras de protocolo postal;

11.2. Petic:;6esencaminhadas por e-mail ou peticionamento eletronico (e-
,

Proc), caso este ultimo nao esteja suspenso por deliberac;ao superior, somente serao

aceitas em caso de urgencia e desde que previamente acordado, caso a caso, entre

a SUBSE<;AOe a PSFN-MAB.

12. Os autos enviados a PSFN-MAB nao pode~ao ficar em carga por prazo
,

superior a 60 (sessenta) dias.

12.1. Verificado que 0 processo enviado a PSFN-MAB esta com 0 prazo

de earga excedido, sem justificativa, a SUBSE<;AO adot'ara as medidas para a sua

busca e apreensao.

CLAuSULA TERCEIRA- DA VIGENCIA

o convenio tera prazo de durac;ao de 60 (sessenta) meses, a contar de

sua assinatura, podendo ser alterado, mediante termo aditivo, ou ainda ser

denuneiado por qualquer dos acordantes, com ant~cedencia minima de 60
(sessenta) dias, sem qualquer tipo de onus ou penalidadel.

Paragrafo Unieo - Na hip6tese de descumprirmento de qualquer item da
i

Clausula Segunda, 0 convenio sera denunciado com antecedencia minima de 30
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(trinta) dias, sem qualquer tipo de onus ou penalidade.

CLAuSULA QUARTA - DA LEGISLAc;AoAPLICAvEL

Este Conrvenio reger-se-a pelas suas clausulas e demais preceitos de

direito publico, aplicando-se, subsidiariamente, as disposic;6es contidas na Lei nO

8.666/93 e suas altera<;6es posteriores.

E, por estarem juntas e acordadas, as partes asslnam 0 presente

CONVtNIO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus

juridicos e legais efeitos.

Redenc;ao/PA, 13 de julho de 2016.
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,. PEDROMARADEI NETO

Diretor da Subsec;aoJudiciaria de

Redenc;ao/PA

Procurador-Chefe da Fazenda

Nacional/PA


