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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 041, DE 14.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 
LOTAR a servidora ANDREA PAUXIS TEIXEIRA, Técnico Judiciário – Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 01, no Núcleo de A-

poio da Secretaria Única da Turma Recursal, a partir de 14 de fevereiro de 2011. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 042, DE 14.02.11 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e com 

base no inciso II do artigo 73 da Lei Nº 8.666/93;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Constituir comissão composta por seis servidores, a saber: EWERTON DA COSTA VAZ, Técnico Judiciário, EDVAN 

GUILHERME DE SOUZA BARROS, Técnico Judiciário, CLÁUDIO HENRIQUE AMORIM TEMPORAL, Técnico Judiciário, DALVA BARBOSA 
CARVALHO, Técnico Judiciário, ANDRÉ DE JESUS SARMANHO FREIRE, Técnico Judiciário, SEBASTIÃO JARDIM BITENCOURT, analista 
judiciário, para, sob a presidência do primeiro, promoverem o recebimento provisório de softwares e equipamentos de informática doados pelo 
Conselho Nacional de Justiça. 

 
Parágrafo primeiro. Fica designado o servidor, EDVAN GUILHERME DE SOUZA BARROS, Técnico Judiciário, como substituto do 

Presidente na eventual ausência deste. 
 
Parágrafo segundo. Ficam designados os servidores CLÁUDIO HENRIQUE AMORIM TEMPORAL, Técnico Judiciário, DALVA 

BARBOSA CARVALHO, Técnico Judiciário, ANDRÉ DE JESUS SARMANHO FREIRE, Técnico Judiciário, SEBASTIÃO JARDIM 
BITENCOURT, Analista Judiciário, como suplentes dos componentes titulares da Comissão para Recebimento Provisório. 

 
DÊ-SE CIÊNCIA. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 043, DE 14.02.11 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando o que consta nos autos do processo administrativo nº 112/2011;  
 

BOLETIM DE SERVIÇO 
 
CRIADO PELA PORTARIA N. 086 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 

1ª vara RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA 
 ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
2ª vara HIND GHASSAN KAYATH 
 LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
3ª vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
4ª vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
5ª vara SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO 
6ª vara JOSE ALEXANDRE FRANCO 
7ª vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
8ª vara RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA 
9ª vara CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 

DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
JUIZ FEDERAL VICE-DIRETOR DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

Altamira RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
Castanhal JOSÉ VALTERSON DE LIMA 
Marabá JOÃO CÉSAR OTONI MATOS 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C. JR.

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES AANNOO XXVVII    NNºº 002244 

Belém (PA), 14 de Fevereiro de 2011 
(Segunda-feira) 
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Considerando que os fatos narrados podem configurar infração a deveres funcionais consagrados na Lei 8.112/90, alterada pela Lei 

nº 9.527/97; 
 
Considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público tem a obrigação de promover a sua imediata 

apuração, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando-se ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 143 da 
supracitada Lei; 

 
RESOLVE: 
 
I- INSTAURAR Sindicância para averiguar os fatos narrados na informação de fls. 01 e 02 dos autos do PA nº 112/2011;  
 
II- DESIGNAR os servidores RUIVALDO RAIOL PEREIRA (Analista Judiciário), SILVIA REGINA DA SILVA FARIA (Analista Judiciá-

rio) e DANIEL SANTOS LEÃO (Técnico Judiciário), para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Sindicância. 
 
III- ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias, para a conclusão dos trabalhos, admitindo-se a sua prorrogação por igual período, 

mediante justificação escrita. 
 
DÊ-SE CIÊNCIA. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
 

SUBSEÇÃO DE SANTARÉM 
 

EDITAL 
SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM 

 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM – ESTADO DO PARÁ faz saber que irá realizar prova 

para seleção de estagiários de acordo com instruções constantes do presente edital. 
 
INSTRUÇÕES: 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Os requisitos, carga horária, remuneração, período e número de vagas são os estabelecidos neste Edital, conforme abaixo: 
A) ser estudante do curso de Direito matriculado do 1º ano ao 3º ano no regime de seriado anual, ou do 1º ao 6º semestre, no re-

gime respectivo, no momento da inscrição; 
B) carga horária de 20 horas semanais, sendo 04 horas diárias ininterruptas, de segunda a sexta-feira; 
C) bolsa de estágio no valor de R$ 600,00; 
D) auxílio Transporte no valor de R$-2,50, diário; 
E) horário para realizar o estágio, manhã ou tarde, a critério da administração; 
F) não há vagas para preenchimento imediato, sendo esta seleção para cadastro reserva; 
G) duração do estágio pelo prazo mínimo de 06 meses, prorrogável, a critério das partes, por igual período, ao limite máximo de 02 

(dois) anos. 
 
II – DA PRÉ-INSCRIÇÃO E INSCRIÇÃO  
 
1. As inscrições realizar-se-ão por meio da internet, devendo o candidato acessar o endereço eletrônico 

www.pa.trf1.gov.br/subsecoes/santarem/ no período de 14/03 a 25/03/2011, por meio do link Pré-inscrição e Impressão de comprovante, e e-
fetuar sua pré-inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

A) ler com atenção o Regulamento do Processo Seletivo; 
B) preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição e transmitir os dados pela internet; 
C) Imprimir o comprovante de inscrição, o qual deverá ser apresentado nos dias de confirmação da inscrição. 
 
2. No período de 28/03 a 1º/04/2011, no horário de 12h00min às 17h00min, o candidato deverá realizar a confirmação de sua inscri-

ção comparecendo à sede deste Juízo (Av. Marechal Rondon, esq. c/ Curuá-una, Prainha), munido da documentação e condição abaixo: 
A) comprovante da inscrição realizada pela internet; 
B) documento de identidade com foto, CPF e título de eleitor (apenas original); 
C) declaração de escolaridade da instituição de ensino; 
D) entrega de 01 frasco de água sanitária de 5 litros e 01 desinfetante de 2 litros, que serão doados para o Asilo São Vicente de 

Paulo. 
3. Os candidatos que não tiverem condições de arcar com o ônus contido na alínea “d” do item anterior poderão ser dispensados da 

exigência, desde que, em requerimento, justifiquem tal situação até o dia 1º/04/2011, anexando documentação comprobatória. 
 
4. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou ingresso no estágio, desde que verificadas falsidades de declarações 

ou irregularidades na prova e/ou documentos. 
 
5. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição para as vagas cujas atribuições sejam compatíveis com 

a deficiência de que são portadoras. 
 
6. Em obediência ao disposto no § 5º do art. 17 da Lei 11.788/08 e ao § 2º do art. 8º da Resolução n. 39/08 do CJF, será reservada 

uma vaga ao candidato portador de deficiência, correspondendo à 5ª vaga, que vier a surgir dentro do prazo de validade deste concurso, ob-
servada a ordem geral de classificação. 

 
7. O candidato deverá declarar, no ato da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha, que deverá ser acompa-

nhada de laudo médico atestando a necessidade de condições especiais de trabalho em face de grau de incapacidade da deficiência física. 
 
III – DO PROCESSO SELETIVO 
 
1. O processo seletivo consistirá na aplicação de uma única Prova Subjetiva, obedecendo ao conteúdo programático constante do 

ANEXO I deste Edital. 
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2. A prova será realizada no dia 08/04/2011, com horário e em local a serem previamente divulgados no endereço eletrônico 

www.pa.trf1.gov.br/subsecoes/santarem/ e no quadro de avisos na sede desta Vara da Justiça Federal, nesta cidade.  
3. Durante a realização da prova não será permitido qualquer tipo de consulta a textos, legislação ou jurisprudência, apontamento ou 

qualquer outro material, e os candidatos não poderão conversar, nem manter contato de qualquer espécie, sendo o candidato imediatamente 
desclassificado se vier a infringir a referida vedação. 

4. O candidato deverá apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de caneta esferográfica azul ou preta, com-
provante de inscrição e carteira de identidade original. Não será permitida a utilização de grafite. 

5. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
A) apresentar-se após o horário determinado; 
B) não comparecer ao processo, seja qual for o motivo alegado; 
C) não apresentar o documento de identidade exigido; 
D) lançar mãos de meios ilícitos para a realização do processo; 
E) não devolver integralmente o material recebido; 
F) perturbar a ordem dos trabalhos. 
 
IV – DA PROVA  
 
1. A Prova Subjetiva irá consistir em três questões discursivas, referentes à área jurídica, valendo 10 pontos cada questão. 
2. As respostas às questões da prova deverão obedecer aos seguintes pontos: 
2.1 estrutura e conteúdo – desenvolvimento adequado ao tema proposto, clareza e lógica na exposição das idéias; 
2.2 expressão – domínio correto da norma culta da língua portuguesa e das estruturas da língua (vocabulário correto, ortografia, 

morfologia, sintaxe e pontuação). 
3. O prazo para vista da Prova Subjetiva e interposição do recurso será de 02 dias úteis a contar da data de divulgação do resultado. 
 
V – DA CLASSIFICAÇÃO 
 
1. A seleção irá considerar as análises dispostas acima e, quanto à classificação, será estabelecida de acordo com a maior nota ob-

tida na Prova, após utilização dos critérios de desempate.  
Havendo empate na nota final serão avaliados os seguintes critérios: 
A) O aluno com maior tempo para sair da faculdade; 
B) O candidato de mais idade. 
Caso o candidato que fez a opção como portador de deficiência venha a se classificar em uma posição melhor que a definida neste 

edital, será ele classificado de acordo com a classificação geral. 
 
VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A divulgação do resultado das provas será realizada no dia 27 de abril a partir das 13h00min, por meio de lista, em ordem de classi-

ficação dos candidatos aprovados, a ser afixada no quadro de avisos da sede desta Vara e no sítio 
http://www.pa.trf1.gov.br/subseções/santarem/ 

 
VII – DA HOMOLOGAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS 
 
A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Juiz Federal Diretor desta Subseção Judiciária. 
  
VIII – DA CONVOCAÇÃO 
 
1. A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação e o prazo 

de validade da seleção. 
2. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação para assinar termo de compromisso para realização de 

estágio, no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do prazo de validade da seleção. 
3. A convocação será feita por telefone e por aviso afixado no hall desta Vara. O candidato terá o prazo de 03 dias úteis, contados 

da comunicação, para se apresentar. 
4. Manifestado o interesse pelo estágio, o candidato terá 10 dias corridos, contados da apresentação prevista no item anterior, para 

providenciar exames de laboratório para verificação de seu estado de saúde, solicitada no momento da apresentação. As despesas inerentes 
aos exames e documentação correrão por conta do candidato. 

5. Não serão aceitos pedidos de prorrogação de prazos nem reclassificação em final de lista. 
6. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes no formulário cadastro de estagiário, o candidato deverá comunicá-la a 

esta Subseção imediatamente. 
 
IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O início do estágio se dará com a assinatura do termo de compromisso no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do 

prazo de validade da seleção. 
2. O termo de compromisso para realização de estágio firmado pelo estagiário não gera direitos ou vínculos empregatícios. 
3. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
4. A inexatidão de afirmativas ou irregularidades em documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato da se-

leção, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital e das demais 

normas que regem o programa de estágio patrocinado pelo TRF/1ª Região. 
6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Federal Diretor desta Subseção Judiciária.   
8. A seleção terá validade de 02 anos a contar da data da publicação do resultado, podendo a Administração, em situações especi-

ais, utilizar-se dos estagiários aprovados no certame fora desse prazo. 
9. Publique-se este edital no sítio da Subseção de Santarém, no átrio desta sede, encaminhando-se cópias às instituições com curso 

de Bacharelado em Direito desta cidade. 
Santarém, 08/02/2011 
 

ANEXO I 
Conteúdo programático 

 
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
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Lei nº 8.112/90: Do provimento. Da vacância. Dos direitos e vantagens. Do regime disciplinar. Do processo administrativo disciplinar. 

Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação e espécies. Invalidação dos atos administrativos. Revogação e anulação. 
Efeitos decorrentes. 

 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos soci-

ais, da nacionalidade e dos direitos políticos. Da organização do Estado: da organização político administrativa, da União, dos Estados Fede-
rados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios. Da Administração Pública: disposições gerais e dos servidores públicos. Da orga-
nização dos poderes: do Poder Legislativo: do Congresso Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, dos deputados e dos senadores e do processo legislativo; do Poder Executivo: do Presidente e do Vice- Presidente da Re-
pública, das atribuições do Presidente da República e da Responsabilidade do Presidente da República; do Poder Judiciário: disposições ge-
rais, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. 

 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Das partes e dos procuradores. Dos órgãos judiciários e dos auxiliares da justiça. Dos atos processuais: forma, tempo e lugar. Dos 

prazos: Disposições gerais. Verificação e penalidades. Da comunicação dos atos processuais: cartas, citação e intimação. De outros atos pro-
cessuais: distribuição e registro. Juizado Especial Federal: princípios e competência. 

 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Do inquérito policial. Da ação penal: denúncia, representação, queixa, renúncia e perdão. Do juiz, do Ministério Público, do acusado 

e defensor, dos assistentes e auxiliares da justiça. Competência penal do STF, do STJ, dos TRFs, dos Juízes Federais e dos Juizados Espe-
ciais Federais. 
 
* Edital assinado pelo Diretor da Subseção de Santarém, Juiz Federal Francisco de Assis Garcês Castro Júnior 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 053/10 
Diante da certidão retro, RETIFICO o despacho de fl. 1.003 e INDEFIRO o pedido formulado pelo servidor JOÃO BATISTA 

MENEZES GUIMARÃES, Técnico Judiciário – Área Administrativa (Matrícula nº 2303), de abono das horas não trabalhadas no dia 10.12.2010 
(fl. 899/900), com fulcro nas razões expostas à fl. 990, nos itens 49 a 54 da Portaria nº 201/2008-DIREF/SJPA e no Capítulo II – Seção III da 
Resolução nº 2/2008-CJF, autorizando-se o interessado, excepcionalmente, a requerer a compensação para o mês de fevereiro/2011. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências, inclusive dar ciência ao servidor. 
Belém, 14.02.2011 
 
PROCESSO Nº 784/10 
Considerando as delegações de competência contidas na Portaria DIREF/JFPA Nº 214/2009, e em face das informações do 

NUCRE às fls. 25-26 destes autos e da planilha estimativa de fl. 22, bem como a existência de recursos orçamentários atestada pela SEPLO à 
fl. 27.  

RATIFICO a realização de horas extras pelos servidores lotados na Seção de Pagamento de Pessoal do Núcleo de Recursos Hu-
manos, elencados à fl. 21, em virtude de trabalho extraordinário a ser executado para, simultaneamente aos serviços de confecção da folha de 
pagamento ordinária de fev/2001, gerar, conferir e remeter os dados relativos à RAIS/2011 e DIRF ano-base 2010, no período de 07 a 25 de 
fevereiro do corrente ano, nos termos da Lei nº. 8.112/1990 e das Resoluções nºs. 079/2009 e 004/2008-CJF. 

Lado outro, o pagamento do adicional de serviço extraordinário ficará condicionado à apresentação, pelo Diretor do NUCRE, das fi-
chas individuais de freqüência dos servidores junto ao NUCRE, ao qual compete a apuração e informação das horas efetivamente trabalhadas 
a esta Diretoria, com observância do item 35 da Portaria 201/2008-DIREF/JFPA, para a necessária autorização de pagamento e inclusão em 
folha. 

Ao NUCRE, para as providências cabíveis. 
Publique-se. 
Belém, 11.02.2011 
 
PROCESSO Nº 065/11 
Considerando o despacho do Diretor da SECAD, em 31.12.2010 (fl. 10), de averbação de tempo de serviço, inclusive para fins de 

anuênios,  
Considerando a informação prestada pelo Supervisor da SEPAG/NUCRE à fl. 11, as planilhas de cálculos e fichas financeiras de fls. 

12-17, bem como a análise do NUCOI à fl. 18, 
Considerando que as despesas de exercícios anteriores classificadas como casos procedentes de situações personalíssimas não 

necessitam de deliberação prévia de órgão colegiado competente (art. 1º da Res. 106/2010-CJF), nos termos da informação SECOI/TRF1 nº 
338/2010, contida nos autos do Proc. Adm. 4.765/2010-TRF1, 

Com base nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Port. DIREF/PA nº. 214/2009, 
RECONHEÇO a quantia de R$ 839,57 (oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavo), descrita na planilha-resumo de 

fl. 11, como Exercícios Anteriores oriundos de Diferença de Adicional de Tempo de Serviço (Anuênios) e, assim sendo, procedentes de situa-
ções personalíssimas, tendo como beneficiário o servidor SAMUEL GOMES DE OLIVEIRA. 

Outrossim, AUTORIZO os procedimentos necessários na folha do servidor para inclusão da gratificação em questão a partir do cor-
rente mês e pagamento da diferença relativa ao mês de janeiro/2011. 

À SEPLO/NUCAD, para informar sobre a disponibilidade orçamentária para atender à despesa de exercícios anteriores, conforme 
exposto na fl. 11. 

Ao NUCRE, para as providências relativas à inclusão em folha, ficando condicionado o pagamento à disponibilidade de crédito or-
çamentário. 

Belém, 11.02.2011 
 
PROCESSO Nº 320/96 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE às fls. 22/23 e DEFIRO o pedido formulado pelo servidor HILDENOR JOSÉ SOUZA VON 
LOHRMANN, Técnico Judiciário – Área Administrativa, para conceder a fruição de 90 (noventa) dias de Licença-Prêmio por Assiduidade, refe-
rentes ao período de 24/09/1984 a 22/09/1989, nos períodos de 10/02/2011 a 11/03/2011, de 14/03/2011 a 12/04/2011 e de 13/04/2011 a 
12/05/2011, conforme disposto na redação original do art. 87 da Lei nº 8.112/90 e conforme dispõe o art. 82 da Resolução nº 5/2008-CJF. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
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Belém, 09/02/2011 
 
PROCESSO Nº 809/10 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE às fls. 31/32 e o parecer do NUCOI como fundamento e DEFIRO a inscrição do servidor ÁLVARO 
JOSÉ DA SILVA SOUSA, no Auxílio-Saúde, a contar da data do requerimento de fl. 01 (03/11/2010), nos termos da Res. nº 002/2008-CJF c/c 
Res. PRESI nº 630-308/2008-TRF1. 

Outrossim, considerando o despacho exarado em 13.09.2010, nos autos do Proc. Adm. 859/2008-JFPA, ESTABELEÇO, como pra-
zo para apresentação dos comprovantes, para fins de percepção do auxílio-saúde, o dia 20 de cada mês para os planos de saúde que tiverem 
vencimento entre o dia 1º e o dia 20 do mesmo mês e, para aqueles que tiverem vencimento entre o dia 21 e o dia 31, o dia 20 do mês subse-
quente. 

Finalmente, RATIFICO que a apresentação do comprovante de pagamento dos benefícios no prazo acima descrito credencia o ma-
gistrado a receber o auxílio-saúde em folha de pagamento até o limite de R$ 90,00 (noventa reais), por pessoa inscrita. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para as providências cabíveis. 
Belém, 10/02/2011 
 
PROCESSO Nº 072/11 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE à fl. 03 como fundamento e DEFIRO o pedido formulado pela servidora ANA KARLA FREIRE 
GODEIRO, Técnico Judiciário – Área Administrativa, para incluir sua filha ANA CLÁUDIA GODEIRO DE BARAÚNA como dependente para 
fins de abatimento no imposto de renda na fonte, nos termos do art. 4º, inciso III, alínea “d”, e art. 35, inciso III, da Lei nº 9.250/1995, com a 
redação da Lei nº 11.945/2009. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 10/02/2011 
 
PROCESSO Nº 019/10 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE à fl. 07 e DEFIRO o pedido formulado pela servidora GECENI SPECHT para excluir o dependente 
FELIPE VINCENSI para fins de abatimento no imposto de renda na fonte. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 10/02/2011 
 
PROCESSO Nº 086/11 
Considerando as informações do Núcleo de Recursos Humanos à fls. 16/17 e os documentos de fls. 02 a 15, DEFIRO o pedido da 

servidora FABÍOLA BARBOSA QUEIROZ, Técnica Judiciária – Área Administrativa, para reconhecer, no âmbito administrativo desta Seção 
Judiciária, a união estável com o Sr. NICOLAU DE MORAES GABY, com o conseqüente registro no assentamento funcional da servidora, in-
clusive para fins de classificação no Processo Seletivo Permanente de Remoção. 

Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 10/02/2011 
 
PROCESSO Nº 069/11 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE à fl. 04 e INDEFIRO o pedido formulado pelo servidor JOÃO BATISTA MENEZES RODRIGUES, 
autorizando o interessado, excepcionalmente, a requerer a compensação para o mês de fevereiro/2011. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências, inclusive dar ciência ao servidor. 
Belém, 10/02/2011 
 
PROCESSO Nº 719/2000 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE à fl. 33 e DEFIRO o pedido formulado pela servidora ESTER AMAZONAS MARINHO para excluir 
o dependente WAGNER MARINHO PEREIRA para fins de abatimento no imposto de renda na fonte. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 10/02/2011 
 
PROCESSO Nº 557/89 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE à fl. 18 e DEFIRO o pedido formulado pela servidora aposentada HELENA ITSUKO SASAKI para 
excluir o dependente MINORU SASAKI, para fins de abatimento no imposto de renda na fonte. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 10/02/2011 

 
* Despachos assinados pela Diretora da Secretaria Administrativa em exercício, Tânia Luna Serruya Maia Jauffret 
 


