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PORTARIA N. 103, DE 05 DE MARÇO DE 2012.

 A Juíza Federal Diretora do Foro e Corregedora Permanente dos Assuntos Auxiliares da Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas, no uso de suas atribuições legais,
 CONSIDERANDO:

 a) as determinações contidas na Lei nº. 11.419, de 19/12/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial;
 b) o teor da Resolução/PRESI nº. 600-25, que instituiu o Processo Digital – e-Jur no âmbito da Justiça Federal da Primeira 
Região, bem como da Resolução/PRESI nº. 600-26, que regulamentou o acesso às peças digitais da consulta processual e o recebimento 
de petição por meio eletrônico, ambas de 07/12/09 e emanadas do e. do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
 c) o disposto na Resolução Presi/CENAG nº. 09, de 25/03/10, que estabeleceu novas diretrizes para a utilização do Sistema de 
Transmissão de Atos Processuais da Justiça Federal da Primeira Região - e-Proc, bem como para o Processo Digital da Primeira Região;
 d) que o processo digital está restrito às Ações Monitórias, seus Embargos e Mandados de Segurança, com perspectiva de 
ampliação para todas as classes, conforme teor do Ofício/Presi nº 1040, de 05/05/11;
 e) a necessidade de trabalhar de forma alinhada com outras Seções Judiciárias (ex.: Tocantins e Pará), onde o peticionamento 
eletrônico é obrigatório, e principalmente com o e. TRF1, que expediu a Portaria/Presi/SECJU nº. 446, de 03/11/11, dispondo sobre o 
recebimento de petições, digitais e físicas, no âmbito daquele Tribunal;
    f) a necessidade de otimizar a gestão documental, eliminando o arquivamento de documentos em papel, cuja ação se  traduz em 
responsabilidade ambiental;
 g) que o sistema e-Proc é uma ferramenta aliada à disposição dos usuários externos, a qual, se utilizada, trará inúmeras 
vantagens, mormente para as partes e advogados;
 h) que a SECAD e, em particular o NUCJU, conta com quadro reduzido de servidores, razão pela qual existe a necessidade 
constante de adotar medidas tendentes à racionalização dos serviços, a fim de que a prestação jurisdicional torne-se mais célere, eficiente 
e eficaz;
  i) que os serviços administrativos no âmbito da SECAD e, notadamente no NUCJU, crescem de forma significativa e que o 
número de cargos/servidores nas unidades integrantes do aludido Núcleo não aumentam na mesma proporção;
 j) a extrema dificuldade dos usuários externos se sensibilizarem para o uso do sistema e-Proc visando ao envio de petições 
inerentes às Monitórias, seus Embargos e aos Mandados de Segurança, não obstante os reiterados pedidos dos servidores da Seção de 
Protocolo e Certidões – SEPCE em orientar os mesmos quanto ao uso do referido sistema;
 k) que a tramitação de processos judiciais por meio eletrônico é um ato irreversível no âmbito do Poder Judiciário, 

 RESOLVE:

 Art. 1º No âmbito desta Seção Judiciária, no prazo de 20 dias a partir da publicação deste ato, o envio de petições iniciais, 
incidentais e os documentos que a instruem, relativos às classes de Monitória, seus Embargos e Mandado de Segurança e, na medida 
em que o processo digital for ampliado, para as demais classes processuais, deverá ser feito, exclusivamente, por meio do Sistema de 
Transmissão Eletrônica de Atos Processuais, o sistema E-proc.
 Art. 2º A obrigatoriedade de envio de petições e seus documentos pelo sistema e-Proc não deverá ser exigida durante o período 
do plantão, ocasião em que os interessados devem entrar em contato com o Diretor de Secretaria Plantonista para proceder à entrega dos 
documentos por meio físico.
 Parágrafo único Nos termos do art. 105 do Provimento/COGER nº 38, o período de plantão compreende sábados, feriados, 
recessos e, nos dias úteis, os horários fora do horário de atendimento ao público externo, que nesta Seção Judiciária é das 09:00 h às 18:00 
h, nos termos da Resolução PRESI/CENAG nº 5, de 31/05/11.
 Art. 3º Após o protocolo e distribuição no primeiro dia útil, a Central de Digitalização deverá proceder, de maneira in continenti, 
à digitalização das petições e demais documentos, recebidos durante o plantão.



           Boletim de Serviço                                                        Ano XXII N. 045, segunda-feira, 26 de março de 2012.

2

 Parágrafo único As petições incidentais dirigidas a processos digitais durante o período de plantão e recesso forense 
deverão ser digitalizadas no 1º dia útil pela central de digitalização.  
 Art. 4º A Central de Digitalização, após os procedimentos de digitalização, deverá encaminhar, de imediato, às Secretarias 
das Varas para as quais os feitos foram distribuídos, as petições e documentos anexos a fim de que estas unidades intimemas partes e/
ou procuradores para, no prazo de 30 (trinta) dias, retirar os referidos documentos. (vide anexo)
 Art. 5º Expirado o prazo acima estabelecido, as Secretarias das Varas, após triagem, deverão encaminhar as petições e 
documentos anexos referidos nos itens anteriores, à SEMAD, para que esta unidade proceda à fragmentação dos referidos documentos 
encaminhados em meio físico durante o plantão.
 Art. 6º As partes e/ou advogados e/ou as pessoas por eles indicadas, ao encaminharem as petições e os documentos que a 
instruem, deverão obedecer, no que couber, às prescrições estabelecidas no Capítulo II (artigos 4º ao 9º) da Resolução/Presi nº. 600-
26, de 07/12/09, e no Manual do Usuário e-Proc, disponível no sítio www.jfam.jus.br, mormente no tocante ao formato, que deverá 
ser do tipo portable document format – pdf, e ao tamanho máximo de cada arquivo, que deverá ser de 1.536 Kb (1.572.864 bytes ou 
1,5 Megabyte), sendo o tamanho total permitido de aproximadamente 15 (quinze) Megabytes (15.728.640 bytes).
 Parágrafo único A capacidade máxima de cada arquivo bem como o tamanho total permitido poderão ser alterados, a 
qualquer tempo, pela área de Informática do e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, razão pela qual, as partes, advogados e/ou 
pessoas por eles indicadas deverão observar referidos dados no sítio do aludido Tribunal, antes de proceder ao envio das petições. 
 Art. 7º Na hipótese de indisponibilidade do sistema por motivo técnico, as partes ou os advogados ou as pessoas por eles 
indicadas deverão protocolizar os documentos junto à SEPCE – Seção de Protocolo e Certidões, que deverá receber somente se 
tiver anexado à petição inicial a impressão da mensagem gerada pelo sistema informando tal impossibilidade ou se esta puder ser 
comprovada por outro meio.
 Parágrafo único A SEPCE, após as medidas de praxe, encaminhará os documentos para distribuição pela SECLA – Seção 
de Classificação e Distribuição. Ato contínuo, os documentos deverão ser enviados para a Central de Digitalização, que por seu turno, 
remeterá para as Secretarias das Varas para as devidas providências.
 Art. 8º As petições transmitidas por meio eletrônico, via sistema e-Proc devem ser enviadas com todos os documentos que 
a instruem, salvo se a quantidade do arquivo enviado ultrapassar a capacidade de 15 MB, estipulada pelo e. TRF1;
 § 1º O protocolo de petição por meio eletrônico não dispensa ou  desobriga que os advogados e/ou partes entreguem os 
documentos originais, quando a lei processual assim o exigir.
 § 2º Fica dispensada a apresentação dos documentos originais e/ou fotocópias dos documentos enviados pelo peticionamento 
eletrônico, salvo determinação do Juízo do feito.
  Art. 9º Caso a soma dos arquivos a serem enviados por meio eletrônico ultrapassar a capacidade estabelecida pelo e. TRF1 
– 10 Megabytes – as partes e advogados deverão enviar os documentos via e-Proc até a capacidade permitida e o restante deverá ser 
escaneado, gravado em mídia (CD-ROM, DVD, etc.) e entregue, via petição protocolizada junto à SEPCE, à Secretaria da Vara para 
qual for distribuído o feito, para que esta providencie a inserção de tais documentos no respectivo processo, em trâmite no sistema 
e-Jur.
 Art. 10 As partes e/ou advogados deverão apresentar à Secretaria da Vara onde tramita o feito, através de petição 
protocolizada junto à SEPCE, os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, a exemplo de exames de Raio-X, de 
ultrassonografia, plantas, dentre outros documentos.
 Art. 11 A SEINF – Seção de Tecnologia da Informação deverá instalar, na Sala da OAB/AM, localizada no térreo do 
edifício Ministro Waldemar Pedrosa, de um scanner e um microcomputador, com acesso à rede mundial de computadores (Internet), 
a fim de proporcionar condições para que as partes e/ou advogados e/ou pessoas por ele indicadas, efetuem a digitalização das peças e 
documentos e o peticionamento eletrônico dos mesmos, via sistema e-Proc.
 Parágrafo único Os equipamentos especificados no caput deste artigo deverão ser fornecidos pela OAB/AM.
 Art. 12 A SEINF está incumbida de, em caso de dúvidas, orientar as partes, advogados e/ou as pessoas por eles indicadas, 
no tocante à digitalização das peças e documentos, bem como ao peticionamento eletrônico – sistema e-Proc.
  Art. 13 As petições incidentais afetas aos processos (Mandados de Segurança e Monitórias e demais classes) que tramitam 
em meio físico, deverão, preferencialmente, ser protocolizadas junto à SEPCE – Seção de Protocolo e Certidões, sem prejuízo de as 
partes, advogados e/ou pessoas por eles indicadas enviarem pelo sistema e-Proc, protocolo postal, ou por fax, e-mail, sedex, ou outro 
meio disponível.
 Parágrafo único A obrigatoriedade de envio pelo peticionamento eletrônico – sistema e-Proc – é apenas para as petições 
iniciais e incidentais e respectivos documentos dos feitos virtuais das Classes de Mandado de Segurança e Monitória que já tramitam 
ou tramitarão pelo sistema e-Jur.
 Art. 14 Os casos omissos serão encaminhados ao Juiz Federal Distribuidor para deliberação.
 Art. 15 Encaminhe-se cópia deste ato à OAB/AM, à Procuradoria da República no Amazonas, à AGU, à DPU, à PGE/
AM, à PGM/Manaus e demais interessados, solicitando-se seja dada ampla divulgação. 

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

TERMO DE CIÊNCIA

 
 Através do presente, fica V. Sa. Cientificado de que a petição e documentos protocolizados serão digitalizados na 
Central de Digitalização e remetidos à vara competente por distribuição, ficando à sua disposição para a retirada no prazo 
de 30 dias.

 Decorrido o prazo acima assinalado, as peças serão descartadas, obedecidas as normas ambientais vigentes e 
excetuadas as hipóteses previstas na Resolução PRESI 600-25 de 07/12/2009.

 
 Manaus,          /           /

 
 ___________________________________________

                      Advogado / OAB 

 PORTARIA N. 137, DE 23 DE MARÇO DE 2012.

 A Juíza Federal Diretora do Foro e Corregedora Permanente dos Assuntos Auxiliares da Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas, no uso de suas atribuições legais, 
 CONSIDERANDO oportuno destacar os servidores que, no desempenho de suas atribuições, fazem-no com elevado 
espírito de dedicação, zelo e responsabilidade, RESOLVE: 

 I – ELOGIAR, pela dedicação e  bom desempenho demonstrados nos trabalhos desenvolvidos por ocasião da instalação da 
8ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, os servidores, estagiários e prestadores de serviço a seguir relacionados:
 a) Servidores:

ADELSON ALVES SILVA SUPERVISOR DA SEMAP
ALEX SANDRO ALMEIDA MATTOS SUPERVISOR DA SEINF
AMAZONAS MATIAS DOS SANTOS TÉCNICO/ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA E TRANSPORTE)
ANDRÉA SILVEIRA DA ROCHA SUPERVISORA DA SECOS
AUXILIADORA MARIA NEGREIROS DO COUTO ALVES DIRETORA DO NUCAD
CRISTIANE LINS FALCONE DA SILVA SOARES ANALISTA JUDICIÁRIA, ÁREA JUDICIÁRIA
EDSON SOUZA E SILVA DIRETOR DA SECAD
FRANCIMAR DE ANDRADE MEDEIROS TÉCNICO/ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA E TRANSPORTE)
FRANCISCO OIAMA CUNHA DE SOUZA TÉCNICO/ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA E TRANSPORTE)
GEISE JOSÉ MARTINS TUNDIS TÉCNICO/ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA E TRANSPORTE)
IVANEY FERREIRA PEREIRA TÉCNICO/ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA E TRANSPORTE)
JANUÁRIO DA SILVA MONTEIRO TÉCNICO/ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA E TRANSPORTE)
JENER CAMPOS VIEIRA DIRETOR DO NUCJU
JOSÉ EDSON F. GUIMARÃES TÉCNICO/ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA E TRANSPORTE)
MANOEL BENTES DE FREITAS SERVIDOR REQUISITADO - SEVIT
MÁRIO SÉRGIO ANDRADE DE SOUZA TÉCNICO/ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA E TRANSPORTE)
MARLY DE ARAÚJO GOMES SERVIDORA REQUISITADA - SECAM
NATANAEL SANTOS DE SOUSA TÉCNICO/ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA E TRANSPORTE)
PEDRO PEREIRA DA SILVA SUPERVISOR DA SEVIT
ULEMÁ NEGREIROS NERY SUPERVISOR DA SESEG, EM EXERCÍCIO

 b) Funcionários da conservadora KL Serviços Empresariais Ltda que estiveram diretamente envolvidos nos trabalhos 
relacionados ao evento.  
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 II - CONSIGNAR o presente elogio na ficha funcional dos referidos servidores.
     
 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PORTARIA N. 155, DE 26 DE MARÇO DE 2012.
                                               
 A Juíza Federal Diretora do Foro e Corregedora Permanente dos Assuntos Auxiliares da Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

 LOTAR, a partir de 26/03/2012, a servidora ADRYA KARINE ROCHA PRATES, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 
NI01, na 1ª Vara.

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

PORTARIA N. 156, DE 26 DE MARÇO DE 2012.
                                               
 A Juíza Federal Diretora do Foro e Corregedora Permanente dos Assuntos Auxiliares da Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

 DISPENSAR, a partir de 26/03/2012, a servidora requisitada ADRYA KARINE ROCHA PRATES, da Função 
Comissionada, Código FC-05 – ASSISTENTE TÉCNICO V do Serviço de Atividades Destacadas da Secretaria da 2ª Vara – Sad/
Secva/2ª Vara.

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

PORTARIA N. 157, DE 26 DE MARÇO DE 2012.       
                                        

 A Juíza Federal Diretora do Foro e Corregedora Permanente dos Assuntos Auxiliares da Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas, no uso de suas atribuições legais, 
 
 CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 156/2012-SECJEF/AM, RESOLVE:

 I – DISPENSAR a servidora CARMEN MAKI SAKAMOTO, Analista Judiciário, Área Judiciária, da Função Comissionada, 
Código FC-03 – ASSISTENTE TÉCNICO III do Serviço de Atividades Destacadas do Núcleo de Apoio à Coordenação do JEF/Sad/
Cojues;

 II – DESIGNÁ-LA para exercer a Função Comissionada, Código FC-03 – ASSISTENTE TÉCNICO III do Gabinete do 
Juiz Federal Titular da 6ª Vara.

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

Portaria(s) assinada(s) pela Diretora do Foro, Juíza Federal Titular da 1ª Vara Jaiza Maria Pinto Fraxe   

**Fim das publicações.** 
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Composição
Seção Judiciária do Estado do Amazonas

Juíza Federal JAIZA MARIA PINTO FRAXE
Diretora do Foro
Titular da 1ª Vara

Juíza Federal MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA
Vice-Diretora do Foro

Titular da 3ª Vara

Juíza Federal ANA PAULA SERIZAWA SILVA PODEDWORNY
Titular da Vara Única da Subseção Judiciária de Tefé/AM, prestando auxílio à 

1ª Vara da SJ/AM, conforme ATO PRESI/ASMAG Nº 251 de 16/02/2012 

Juiz Federal MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS
Titular  da 2ª Vara

Juiz Federal MÁRCIO ANDRÉ LOPES CAVALCANTE
Substituto da 2ª Vara

Juiz Federal FRANCISCO RENATO CODEVILA PINHEIRO FILHO
Titular da 4ª Vara

Juiz Federal MARCELO PIRES SOARES 
Substituto da 4ª Vara

Juiz Federal FAUSTO MENDANHA GONZAGA
Titular da 5ª Vara

Juiz Federal UBIRAJARA TEIXEIRA
Titular da 6ª Vara

Juíza Federal MARÍLIA GURGEL ROCHA DE PAIVA E SALES
Titular da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Santarém/PA, prestando auxílio à 

6ª Vara da SJ/AM, conforme ATO PRESI/ASMAG Nº 251 de 16/02/2012 

Juiz Federal DIMIS DA COSTA BRAGA
Titular  da 7ª Vara 

Juiz Federal RICARDO AUGUSTO DE SALES
 Titular  da 8ª Vara

Subseção Judiciária de Tabatinga

Juiz Federal ROBERTO LUIS LUCHI DEMO
Diretor da Subseção 

Titular da Vara Única
 


