
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 2/2021

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE
A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO AMAPÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/AP, COM O
OBJETIVO DE ESTABELECER PROCEDIMENTOS PARA A
INTIMAÇÃO DO REFERIDO ÓRGÃO MINISTERIAL EM
PROCESSOS, COM TRAMITAÇÃO NO PJE, QUE ENVOLVAM
RÉUS PRESOS E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.
 

 

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO AMAPÁ, com sede na cidade de Macapá/Estado AP, Rodovia Norte/Sul s/n, bairro Infraero
II, CEP nº 68.908-911, inscrita no CNPJ nº 05.426.574/0001-40, neste ato representada pelo Juiz Federal
Jucélio Fleury Neto, Diretor do Foro, no uso de suas atribuições, doravante denominada SJAP, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/AP, com sede na Av. Ernestino Borges, 535 - Centro, Macapá -
AP, 68908-198 , inscrito no CNPJ nº 26.989.715/0009-60, neste ato representado pelo
Procurador-Chefe Pablo Luz de Beltrand, no uso de suas atribuições, doravante denominado MPF/AP,
resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação Técnica, que será regido pela Lei Federal 8.666/93 e
suas modificações subsequentes, mediante as cláusulas e condições descritas a seguir:

 
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
 
Considerando a informatização do processo judicial, regulamentada pela Lei 11.419/06, de

19 de dezembro de 2006; bem como a instituição, na Justiça Federal da 1ª Região, pela Resolução TRF
PRESI 22,de 27 de novembro de 2014, do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe como sistema de
processamento de informações e prática de atos processuais;

Considerando a previsão normativa de que, no processo eletrônico, todas as citações,
intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, e que essas
comunicações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (art. 9º, da Lei nº 11.419/2006). 

Considerando que o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, dispõe que a parte terá até 10
(dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, para a consulta eletrônica do ato, sob pena de
considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo;  

Considerando que processos penais que envolvem réu preso exigem
tramitação prioritária e solução urgente e que é imperiosa a regulamentação do fluxo procedimental para fazer
frente à essa particularidade. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 
Este termo de cooperação estabelece regras procedimentais a serem adotadas pelas

secretarias das varas penais da Seção Judiciária do Amapá, varas das Subseções Judiciárias de Oiapoque e
de Laranjal do Jari para intimação do Ministério Público Federal em processos, com tramitação no Sistema
PJe, que envolvam réus presos, ou que demandem resolução urgente. 
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PJe, que envolvam réus presos, ou que demandem resolução urgente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
 
A intimação do MPF ocorrerá na forma do art.  5º, da lei 11.419/06, por meio eletrônico

em portal próprio do PJe, devendo, concomitantemente, ser enviado e-mail para prap-juridico@mpf.mp.br,
com informação da realização da intimação eletrônica, acompanhada dos principais dados do processo e
cópia do ato objeto de comunicação. 

 
Parágrafo primeiro. A sobredita intimação será realizada no horário de 9h às 15h em

observância à Portaria Diref 11273307, que dispõe sobre os horários de trabalho e de funcionamento desta
Seccional e das Subseções Judiciárias vinculadas.

 
Parágrafo segundo. Deverá o MPF, com a maior brevidade possível, confirmar o

recebimento do e-mail pelo mesmo canal utilizado para envio da comunicação. 
 
Parágrafo terceiro. Caso necessário, além do envio do e-mail descrito no caput, poderá a

secretaria entrar em contato, por outro meio mais célere (ligação telefônica ou aplicativo de mensagem),
diretamente com a Coordenadoria jurídica e de documentação do MPF/AP, para comunicar sobre a
expedição da intimação no sistema PJe. 

 
Parágrafo quarto. Na hipótese de confirmação do recebimento do e-mail, feita na forma

do parágrafo primeiro ou do segundo, deverá a Secretaria certificar a concretização da intimação nos autos, e
o meio da confirmação do recebimento, sendo que o prazo assinalado iniciará a fluir da data em que houve a
efetiva comunicação constante da certificação.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
 
O presente de Acordo de Cooperação vigorará após sua publicação, até que sobrevenha

disposição em contrário.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO E DENÚNCIA 
 
O presente Acordo poderá ser denunciado ou rescindido de pleno direito a qualquer tempo

pelos partícipes, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por inexecução
total ou parcial de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou por superveniência de norma legal ou evento
que o torne material ou formalmente inexequíveis.

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
 
Este Acordo pode ser alterado, por mútuo entendimento entre os celebrantes, durante a sua

vigência, mediante Termo Aditivo, visando aperfeiçoar a execução dos trabalhos.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICIDADE
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Para que este Acordo de Cooperação Técnica atenda aos princípios legais da

Administração Pública, o mesmo será publicado pelo MPF/AP no Diário Eletrônico do Ministério Público
Federal - DMPE e pela Seção Judiciária do Amapá no Diário Oficial da União, em conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/93.

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Todos os avisos, comunicações e notificações inerentes a este Acordo serão realizados por

escrito, preferencialmente por meio eletrônico.
 
Parágrafo único. Os casos omissos, as dúvidas ou quaisquer divergências decorrentes da

execução deste Acordo serão dirimidas pelos partícipes, por meio de consultas e mútuo entendimento.
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
 
As questões decorrentes da execução deste Acordo, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Federal — Seção Judiciária do Amapá,
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, as partes subscrevem o presente

Instrumento.
 

 

_______________________________________________

Jucélio Fleury Neto
Juiz Federal Diretor do Foro
Seção Judiciária do Amapá

 
 
 

__________________________________________________

Pablo Luz de Beltrand 
Procurador-chefe 

Procuradoria da República no Estado do Amapá  

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Pablo Luz de Beltrand, Usuário Externo, em
24/03/2021, às 10:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Jucelio Fleury Neto, Diretor do Foro, em 24/03/2021,
às 11:42 (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
12535398 e o código CRC E19EF5DD.
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