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DIRETORA DA SECAD EM EXERCÍCIO: Edna Martins Cortês Level  
 

DIRETORIA DO FORO  
 

PORTARIA 
 

PORTARIA N. 097 - DIREF, DE 22 DE AGOSTO DE 2011 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORIMA, no uso de suas atribuições legais, com amparo no art. 18 da Lei 
11.419/06, 
Considerando  a RESOLUÇÃO/PRESI 600-25, de 07/12/2009 que instituiu o Processo Digital – e-Jur no âmbito da Justiça Federal da Primeira 
Região; 
Considerando  a PORTARIA/PRESI 600-403, de 09/12/2009 que regulamentou o procedimento de digitalização de petições, documentos, 
processos e recursos em tramitação na Justiça Federal de 1º e 2º Graus; 
Considerando  a RESOLUÇÃO/PRESI 600-26, de 07/12/2011, que dispõe sobre o a acesso às peças digitais da consulta processual e o 
recebimento de petição, por meio eletrônico, no âmbito da Primeira Região; 
Considerando  a RESOLUÇÃO/PRESI/CENAG 09, de 25/03/2010 que estabeleceu 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 – e-Jur; 
R E S O L V E: 
I – TORNAR OBRIGATÓRIO,  no âmbito da Seção Judiciária do Estado de Roraima, o envio em meio eletrônico das petições iniciais e 
incidentais relativas às classes de Mandado de Segurança e Ação Monitória e, para as demais classes processuais, na medida em que for 
implantado o processo digital na Primeira Região; 
II – As partes e advogados poderão utilizar os seguintes meios para envio de petições destinadas ao Juízo desta seção Judiciária ou ao Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região: 
a)Peticionamento eletrônico à distância através do Sistema e-Proc; 
b)Peticionamento eletrônico presencial, a ser realizado em equipamentos de digitalização e acesso à rede mundial de computadores à 
disposição dos interessados nas dependências desta Seccional, também através do Sistema e-Proc. 
III – Na utilização do peticionamento eletrônico presencial a digitalização das petições e demais documentos será realizada diretamente pelas 
partes, seus advogados ou quem por eles for indicado, que terão a responsabilidade de realizar tais atos de forma a permitir a perfeita ordem e 
legibilidade das peças e documentos ; 
IV - Para melhor desempenho e qualidade da digitalização, recomenda-se que as petições e os documentos sejam apresentados nos seguintes 
padrões: 
a)papel tamanho A4 (210x297mm);  
b)fonte tamanho 10 ou maior; 
c)orientação retrato; 
d)papel branco; 
e)sem marcas d´água; 
f)sem relevos nem texturas; 
g)margens superior e inferior de no mínimo 20 milímetros; 
h)margens esquerda e direita de no mínimo 10 milímetros; 
i)gramatura inferior a 125g/m2. 
V – Todo o conteúdo a ser digitalizado deverá encontrar-se dentro das margens especificadas, de forma que adesivos, chancelas, recibos e 
papéis colados nas bordas do documento, fora dos padrões acima, deverão ser retirados porque não serão digitalizados.  
VI – ORIENTAR aos interessados para que organizem os arquivos digitalizados, a fim de facilitar o acesso e acompanhar a padronização 
adotada pela Seccional, no formato portable document format – pdf e o tamanho disposto no e-Proc, dividindo-os e obedecendo a seguinte 
ordem: 
1)Petição inicial; 
2)Documentos da inicial; 
3)Documentos da parte (Procuração, RG e CPF); 
4)GRU (Guia de Recolhimento Único) – Custas. 
VII - Durante o plantão judicial, as petições não devem ser encaminhadas pelo e-Proc, devendo o interessado manter contato com o Servidor 
Plantonista através dos telefones disponibilizados no link Plantão das Varas  na página da Seção Judiciária de Roraima; 
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VIII – ESCLARECER  que o protocolo de petição por meio eletrônico não dispensa a entrega de documentos que de acordo com a lei processual 
tenha que ser feita em original; 
IX – A petição transmitida por meio eletrônico deve ser enviada com todos os documentos que a instruem, ficando dispensada a apresentação 
posterior dos originais ou de fotocópias autenticadas, salvo determinação do Juízo do feito; 
X - DISPONIBILIZAR  equipamento para digitalização (scanner), na sala destinada à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/RR no edifício-sede 
desta Seção Judiciária, a fim de proporcionar condições para digitalização de petições e documentos relativos aos processos, onde já estão 
disponibilizados computadores com acesso à internet exclusivamente para o peticionamento eletrônico; 
XI – No peticionamento eletrônico deverão ser obedecidas as prescrições estabelecidas nos arts. 4º e seguintes da RESOLUÇÃO/PRESI 600-
26, de 7 de dezembro de 2099 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e substitui integralmente o texto da PORTARIA/DIREF/NM. 73, de 28 de junho de 2011. 
 
*Portaria assinada pelo Diretor do Foro Juiz Federal - Helder Girão Barreto. 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 

PORTARIAS 
 
PORTARIA N. 115 - SECAD, DE 22 DE AGOSTO DE 2011.  
 
A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria DIREF N. 233/2010, RESOLVE:  
I – INSTITUIR a Comissão Especial para realizar a avaliação, classificação e desfazimentos de bens móveis desta Seção Judiciária de Roraima, 
sugeridos através do PA N. 164/2011;  
II – DESIGNAR os servidores Ana Gardene Costa Gonçalves, Alcy Souza do Nascimen to e Cristiano Aguiar Passos, para sem prejuízo de 
suas funções e sob a presidência do primeiro, integrarem a referida Comissão. 
III – ESTABELECER  o prazo de 60 dias para apresentação do relatório. 
 
PORTARIA N. 116 - SECAD, DE 22 DE AGOSTO DE 2011.  
 
A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria DIREF N. 233/2010, RESOLVE:  
LOTAR  o servidor VICTOR BARROZO MEIRELES , Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado – Especialidade Operação de Computador, do 
Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária de Roraima, na Seção de Tecnologia da Informação. 
 

*Portarias  assinadas  pela Diretora da SECAD – Leotávia Helena Fraxe de Queiroz  

 


