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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 053, DE 21.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando os termos da mensagem s/n, da 7ª Vara, de 28.01.2011, da mensagem s/n da 1ª Vara, de 15.02.2011, da mensagem 

s/n, da 6ª Vara, de 10.02.2011 e do Ofício 45/2011, da 8ª Vara, de 14.01.2011, RESOLVE: 
 
DESIGNAR, nos termos do art. 38, da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97, c/c a Resolução nº 003/2008-CJF, 

os servidores abaixo relacionados para substituir em decorrência de licença para tratamento de saúde e férias regulamentares dos titulares 
nos períodos indicados: 

 
SUBSTITUTO FUNÇÃO PERÍODOS 

Bernardo Salgado Fadul Supervisor da Seção de Execuções da Secretaria da 1ª Vara, código FC-05 15.02 a 04.03 e 14.03 a 
25.03.2011 

Giselle Maués Ohashi Lauzid Supervisor da Seção de Suporte Administrativo da Secretaria da 8ª Vara, códi-
go FC-05 14.02.2011 

Vivian Rita de Farias Robinson Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Federal da 6ª Vara, código FC-05 22.02 a 04.03.2011 

Walter Machado Lopes Supervisor da Seção de Suporte Administrativo da Secretaria da 7ª Vara, códi-
go FC-05 28.01 a 15.02.2011 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 054, DE 21.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
 Considerando os termos da mensagem s/n da 1ª Vara, de 18.02.2011, RESOLVE: 
 
 DESIGNAR o servidor abaixo para exercer, em substituição, a Função Comissionada, nos impedimentos legais e regulamentares do 

titular e interinamente na vacância da função, a partir de 18.02.2011. 
 

FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Bernardo de Oliveira Gomes, Técnico Ju-
diciário – Área Administrativa, Classe “A”, 
Padrão 01 

 Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Federal 
Substituto da 1ª Vara, código FC-05 

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 003300 

Belém (PA), 22 de Fevereiro de 2011 
(Terça-feira) 



 
 

 - 2 - 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 22.02.11 ANO  XIII NÚMERO 030
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 
 
PORTARIA Nº 055, DE 21.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 
APOSTILAR a Portaria nº 151/2010 - DIREF/PA, de 01.06.2010, para  declarar que, a partir de 17.02.2011, a servidora 

JACQUELINE CARNEIRO FERREIRA passou a exercer a Função Comissionada, código FC-05, de Supervisora da Seção de Execuções da 
Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária de Altamira, na condição de ocupante do cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, 
Classe “A”, Padrão 01, desta mesma Seccional, para o qual foi nomeada através do Ato nº 261, de 14.02.2011, publicado no Diário Oficial da 
União – Seção 2, de 16.02.2011. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 060, DE 21.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, especi-

almente as previstas no art. 50 do Provimento Geral Consolidado COGER nº 3, de 26 de março de 2002 e Resolução nº 444 do Conselho da 
Justiça Federal; 

 
RESOLVE: 
 
ACRESCENTAR, à PORTARIA Nº 176, DE 22 DE MAIO DE 2007,   CAPÍTULO VII - DO VESTUÁRIO, o item 52.1 conforme segue: 
 
52.1 - Excepcionalmente, fica permitido o acesso de pessoas trajando bermuda, desde que dirigidas ao setor de atermação dos 

JEF’s e provenientes do interior do Estado.  
 
 As demais disposições da PORTARIA/DIREF n. 176, de 22.05.2007, permanecem vigentes com a redação original. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 062, DE 22.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 
LOTAR a servidora DANIELLE DA CUNHA MAGALHÃES FREIRE, Analista Judiciário – Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 01, no 

Núcleo de Apoio da Secretaria Única da Turma Recursal, a partir de 22 de fevereiro de 2011. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 063, DE 22.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos do Ofício nº 03/2011, da Subseção Judiciária de Castanhal, de 22.02.2011, RESOLVE: 
 
DISPENSAR e DESIGNAR os servidores para o exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

John Heriton Abreu dos Santos, Técnico 
Judiciário – Área Administrativa, Classe “A”, 
Padrão 02 

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal da Vara Única da Subseção Judi-
ciária de Castanhal, código FC-03 

Supervisor da Seção de Execuções da Secreta-
ria da Vara Única da Subseção Judiciária de 
Castanhal, código FC-05 

Laerton de Oliveira Monteiro, Técnico Judi-
ciário – Área Administrativa, Classe “C”, Pa-
drão 15 

Supervisor da Seção de Execuções da Se-
cretaria da Vara Única da Subseção Judi-
ciária de Castanhal, código FC-05 

Supervisor da Seção de Protocolo e Informa-
ções Processuais da Secretaria da Vara Única 
da Subseção Judiciária de Castanhal, código 
FC-05 

 
A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
PORTARIA Nº 064, DE 22.02.11 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
 Considerando os termos do Ofício nº 03/2011, da Subseção Judiciária de Castanhal, de 22.02.2011, RESOLVE: 
    
 DISPENSAR o servidor abaixo dos encargos de substituto automático da Função Comissionada, a partir de 22.02.2011: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

John Heriton Abreu dos Santos, Técni-
co Judiciário – Área Administrativa, 
Classe “A”, Padrão 02 

Supervisor da Seção de Execuções da Secreta-
ria da Vara Única da Subseção Judiciária de 
Castanhal, código FC-05 

 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 
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ATOS DA 2ª VARA 
 
PORTARIA Nº 001, DE 22.02.11 
 
A Juíza Federal HIND GHASSAN KAYATH, na Titularidade Plena da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado Pará, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos do art. 13, incisos III, IV e VIII, da Lei n. 5.010/66 e art. 114 e seguintes do Provimento/COGER n. 38, de 12 de 
junho de 2009, com redação dada pelo Provimento/COGER n. 39, de 03 de novembro de 2009; 

 
CONSIDERANDO a designação do período de 13 a 19 de abril de 2011 para a realização de INSPEÇÃO ORDINÁRIA nesta Vara; 
 
RESOLVE: 
 
1- Determinar o horário de 09:00 às 19:00 horas para o desenvolvimento dos trabalhos de Inspeção. 
 
2- Convocar os servidores abaixo relacionados para acompanharem a abertura dos trabalhos no dia 13/04/2011, às 09:00 horas,  

bem como auxiliarem na execução dos serviços durante o período de inspeção até o seu encerramento previsto para o dia 19/04/2011, às 
19:00 horas: 

 
1. Daniela Esteves da Silva 
2. Paulo Marcelo Lopes Coelho 
3. Gisele Sales Maia 
4. Lila Mara Chagas 
5. Laurimar dos Santos Rodrigues 
6. Leina de Nasaré Travassos da Rosa Costa 
7. Maria Ionilde Lopes da Silva Maués Batista  
8. Wilson Coelho Santana Filho 
9. Thaíse Nazaré Elgrably de Melo e Silva Zatz 
10. Rose May Brarymi Borges Ramos 
11. Rita de Cássia Conte Corrêa 
12. Silvana Cabral de Vasconcelos Nunes de Sousa 
13. Uiara Bastos Cavalcante 
14. Vera Lúcia Barbosa Machado 
15. Paulo Cesar Moy Anaisse 
16. Priscila Luz Pastana Greco 
 
3- Cientificar os servidores que não será autorizada a fruição de férias durante o período de realização da Inspeção. 
 
4- Determinar que a Secretaria adote escala de revezamento possibilitando o período de uma hora destinado à alimentação e des-

canso dos servidores ora designados. 
 
5- Dê-se ciência. Publique-se. 
 

EDITAL DE INSPEÇÃO 
    
A Juíza Federal HIND GHASSAN KAYATH, na Titularidade Plena da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado Pará, no uso de suas 

atribuições legais:  
 
FAZ SABER, aos que lerem o presente edital, ou dele conhecimento tiverem, que no período de 13 a 19 de abril de 2011, das 09:00 

às 19:00h, na sede da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Pará, localizada na Rua Domingos Marreiros, 598, 3º andar, Umarizal, 
Belém/Pa, na Secretaria da 2ª Vara, sob sua presidência, com assistência do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União, da De-
fensoria Pública da União e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará; realizar-se-á a INSPEÇÃO ORDINÁRIA DOS SERVIÇOS des-
ta Secretaria, na forma estabelecida pelo art. 13, incisos III, IV e VIII, da Lei n. 5.010/66 e art. 114 e seguintes do Provimento/COGER n. 38, 
de 12 de junho de 2009, com redação dada pelo Provimento/COGER n. 39, de 03 de novembro de 2009. 

 
1. Serão objeto da inspeção todos os processos em tramitação na vara (excluindo-se os casos previstos no §1º do art. 122 do Pro-

vimento/COGER n. 38, de 12 de junho de 2009, com redação dada pelo Provimento/COGER n. 39, de 03 de novembro de 2009); móveis, u-
tensílios, equipamentos, maquinário e veículos que lhe são afetos; livros e pastas de uso obrigatório pela secretaria; a atividade desenvolvida 
pelos seus servidores e pelos analistas judiciários (executantes de mandados), bem como as demais providências inerentes aos trabalhos da 
vara. 

 
2. Os autos que serão objetos da inspeção não poderão ser retirados de Secretaria a partir do dia 06/04/2011 (quinto dia útil anterior 

aos trabalhos), devendo a Diretora de Secretaria providenciar o retorno daqueles que se encontram fora, incluindo os que estejam com o Mi-
nistério Público ou em cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, sendo resguardada, em qualquer hipótese, a restitui-
ção de prazo. 

 
3. FICAM INTIMADOS os senhores advogados e procuradores a devolver, até o dia 05/04/2011, os autos que estão em seu poder; 

e, de imediato, aqueles com prazos já vencidos para manifestação, sob pena de busca e apreensão; 
 
4. A Juíza Titular apreciará os pedidos urgentes, a fim de evitar perecimento de direito ou outra situação que recomende sua aten-

ção imediata (pedidos de tutela antecipada, liminares e afins); sendo que, nestes casos, OS PRAZOS NÃO SE SUSPENDEM. 
 
5. Exceto para os casos previstos no item 4, bem como para os processos que estejam fora da secretaria com carga dentro do pra-

zo, estarão suspensos os prazos a partir do dia 06 até o dia 19/04/2011. Nesse período não haverá interrupção da distribuição, não serão 
marcadas ou realizadas audiências, sendo que aquelas anteriormente marcadas e que coincidam com a data da realização da inspeção serão 
redesignadas. 

 
6. O atendimento às partes e advogados durante o período da inspeção ficará restrito aos casos urgentes e que possam acarretar 

perecimento de direito. 
 
7. Ficam convidados os representantes do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública da União 

e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, para acompanharem a instalação, o desenvolvimento e encerramento dos trabalhos. 
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8. Será permitido às partes e advogados o encaminhamento, à Corregedoria-Geral do TRF/1ª Região, das reclamações e/ou suges-

tões que entenderem cabíveis. 
 
O presente edital deve ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal – e-DJF1 e afixado no átrio do prédio desta seccional. 

EXPEDIDO nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2011, Eu, ________ Daniela Este-
ves da Silva, Diretora de Secretaria da 2ª Vara, digitei e conferi. 

 
A  V  I  S  O 

INSPEÇÃO ORDINÁRIA DA 2ª VARA FEDERAL 
PERÍODO:DE 13 A 19/04/2011 

 
 
1) Os autos que serão objeto da Inspeção não poderão ser retirados de Secretaria a partir do dia 06/04/2011: 
 
“Provimento/COGER n. 38/2009, com redação dada pelo Provimento/COGER n. 39/2009: 
 
Art. 116. Os autos que serão objeto da inspeção não poderão ser retirados da secretaria a partir do quinto dia útil anterior aos traba-

lhos, devendo o diretor de secretaria providenciar o retorno daqueles que se encontram fora, incluindo os que estejam com o Ministério Públi-
co ou em cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, sendo resguardada, em qualquer hipótese, a restituição de prazo”. 

 
No período de 06 a 19/04/2011, estarão suspensos os prazos, a marcação e a realização das audiências: 
 
2) “Provimento/COGER n. 38/2009, com redação dada pelo Provimento/COGER n. 39/2009: 
 
Art. 119. A partir do prazo previsto no art. 116, e durante o período de realização da inspeção ordinária, excluídos os processos reti-

rados com carga, estarão suspensos os prazos, a marcação e a realização das audiências, sem, entretanto, haver interrupção da distribuição, 
devendo o juiz federal ou o juiz federal substituto receber reclamações e, nas hipóteses de perecimento de direito, em que deva assegurar a 
liberdade de locomoção ou outra situação que recomende sua atenção imediata, atender às partes, apreciar os pedidos urgentes ou realizar 
audiências”. 

 
3) Por determinação da MMª. Juíza Federal desta Vara, NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO ÀS PARTES, ADVOGADOS OU 

PROCURADORES NO PERÍODO DA INSPEÇÃO ORDINÁRIA (13 a 19/04/2011), EXCETO OS CASOS URGENTES E QUE POSSAM 
ACARRETAR PERECIMENTO DE DIREITO. 

 
a) Secretaria da 2ª Vara da Seção Judiciária do Pará 

 
 

SUBSEÇÃO DE MARABÁ 
 
PORTARIA Nº 007/2011-GAB/JF/MAB, DE 22.02.11 
 
O Doutor JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, no uso de suas atribuições le-

gais, 
 
R E S O L V E: 
 
DESIGNAR os servidores MARCO ANTONIO NUNES LEITE, Diretor de Secretaria, JOÃO ITAGUARY MILHOMEM COSTA, Super-

visor da SESAP e VICTOR MAURO PACHECO GARCIA, Técnico Judiciário, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão en-
carregada de promover a seleção de estagiários para esta Subseção Judiciária de Marabá, em conformidade com o EDITAL nº 01/2011. 

 
DETERMINAR que os servidores da comissão que trabalharão na fiscalização das provas no dia 03.04.2011 (domingo), farão jus a 

compensar, segundo a conveniência do serviço, à razão de 1 (um) dia, até o final do exercício subseqüente.  
 
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
 
PORTARIA Nº 008/2011-GAB/JF/MAB, DE 22.02.11 
 
O Doutor JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS, Juiz Federal e plantonista da Subseção Judiciária de Marabá nos dias úteis, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 5.010/66 (art.56); e nas Resoluções nº 218/2000, 71 e 79/2009-CJF; Provimento Consolidado 
COGER nºs 38 e 39/2009 – TRF da 1ª Região (art.105/113) e Provimento COGER nº 24, de 11.04.2006. 

 
R E S O L V E: 
 
DESIGNAR os servidores para cumprirem o plantão nos dias úteis, inclusive sábados, domingos, feriados, recessos e pontos facul-

tativos, nos seguintes períodos: 
 

SERVIDOR (a)  FUNÇÃO/CARGO PERÍODO (S) 
Marco Antonio Nunes Leite  Diretor de Secretaria – (094) 9132-5621 01 a 31.03.2011 
Substituto Automático Nilson Amaral Júnior – Oficial de Gabinete - (094) 8155-7353  
Juliano Juks Costa Sousa Oficial de Justiça Avaliador Federal 01 a 10.03.2011 
Clédiston Ramos de Souza  Oficial de Justiça Avaliador Federal 11 a 20.03.2011 
Dária de Fátima Fonseca Chaves Balieiro Oficiala de Justiça Avaliadora Federal 21 a 31.03.2011 
Telefones: PABX (094) 3324-2486/2496/2899 (fax/ramal 202). 

 
INFORMAR que o plantão nos finais de semana, feriados, recessos e pontos facultativos e a partir das 18h01 de sexta-feira, será de 

responsabilidade do Juiz Plantonista da Seção Judiciária do Pará, com sede à Rua Domingos Marreiros, nº 598, Bairro Umarizal, Belém/PA, 
designado pelo Diretor do Foro, nos termos do art. 111, III do Provimento COGER nº 39/2009. 
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OBSERVAÇÃO: No plantão as petições não devem ser encaminhadas pelo e-Proc ou e-mail, devendo o interessado entrar em con-

tato direto com o servidor plantonista para a entrega da petição na sede desta Subseção Judiciária, sito à Praça do Mogno, nº 6665, Bairro 
Amapá, Marabá/PA. 

 
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
 

EDITAL Nº 01/2011 
 
SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ (PA) 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ faz saber que fará realizar, no dia 03 de abril de 2011, pro-

va de conhecimentos específicos de Direito para seleção de estagiários, de acordo com instruções constantes do presente edital. 
 
INSTRUÇÕES: 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. Para a contratação, após classificação no presente processo seletivo, exige-se do candidato estar cursando a partir do 1º ano de 

Direito. 
2. A carga horária do estágio a ser prestado é de 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-

feira. 
3. Encontra-se disponível 01 (uma) vaga para contratação imediata e os classificados farão parte do cadastro de reserva para con-

tratação durante o prazo de validade do processo seletivo. 
4. O estagiário/estudante perceberá uma ajuda de custo correspondente ao valor de R$600,00 (seiscentos reais) e o auxilio-

transporte no valor de R$4,00 (quatro reais) por dia útil. 
 
II – DAS INSCRIÇÕES 
 
1. As inscrições serão realizadas no período de 28 de fevereiro de 2011 a 31 de março de 2011, no horário de 12 às 19 horas, de 

segunda à sexta-feira, no edifício-sede desta Subseção Judiciária, localizado na Praça do Mogno, 6665, Agrópolis, Bairro Amapá, nesta cida-
de. 

2. A inscrição será gratuita. 
3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar-se no local munido do original da cédula oficial de identidade. 
4. Em obediência ao disposto no § 5º do art. 17 da Lei n. 11.788/08 e ao § 2º do art. 8º da Resolução n. 39/08 do CJF, será reserva-

da uma vaga ao candidato portador de deficiência. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha de inscrição, que deverá 

ser acompanhada de laudo médico atestando a necessidade de condições especiais de trabalho em face do grau de incapacidade da defici-
ência física. 

 
III – DA APLICAÇÃO DA PROVA 
 
1. A prova realizar-se-á no dia 03 de abril de 2011 (Domingo), das 14 às 18 horas, na sede da Subseção Judiciária de Marabá, loca-

lizada na Praça do Mogno, Bairro Amapá, nesta cidade, devendo o candidato comparecer no local 30 (trinta) minutos antes do horário estabe-
lecido. 

   
2. Somente terá acesso à sala de aplicação da prova o candidato que estiver munido do original da cédula de identidade. O referido 

documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
3. O candidato deverá comparecer no local designado munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
4. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
 
A) Apresentar-se após o horário determinado para início da prova; 
B) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
C) não apresentar o documento de identidade exigido; 
D) ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento do fiscal; 
E) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou usando livros, notas ou impressos não permitidos; 
F) lançar mãos de meios ilícitos para a realização da prova; 
G) não devolver integralmente o material recebido; 
H) perturbar a ordem dos trabalhos. 
 
IV – DA PROVA 
 
1. A prova conterá 05 (cinco) questões discursivas, valendo 2 (dois) pontos cada, totalizando 10 pontos, e versará sobre assuntos 

constantes do programa divulgado no Anexo I deste Edital. 
 
V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
 
1. As respostas deverão ter o mínimo de 5 e máximo de 10 linhas, e serão julgadas pelo conteúdo, apresentação e correta aplicação 

das regras ortográficas e gramaticais da língua portuguesa. 
 
VI – DA CLASSIFICAÇÃO 
 
1. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota. 
2. Serão considerados desclassificados os candidatos que não alcançarem a nota 5,0 (cinco). 
3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 
 
A) estiver cursando a série mais avançada ou 
B) for mais velho. 
 
VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
O resultado final será divulgado na página desta Subseção Judiciária e afixado no quadro de avisos do prédio-sede. 
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VIII – DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária. 
 
IX – DA VALIDADE 
 
O prazo de validade da seleção será de 01 (um) ano, contado da homologação do resultado, prorrogável uma vez por igual período, 

a critério da Administração. 
 
X – DA CONVOCAÇÃO 
 
1. A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o 

prazo de validade da seleção. 
2. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação, no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do 

prazo de validade da seleção. 
3. O candidato que for convocado deverá fornecer cópia dos seguintes documentos: Carteira de identidade; CPF; título eleitoral; 

comprovante de residência; comprovante de Conta Bancária (Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica Federal) e histórico escolar, assim 
como 2 (duas) fotografias 3x4; atestado de matrícula no Curso de Direito; atestado médico e hemograma. 

4. Para fim da convocação deverá o candidato manter atualizados endereço e telefone na Secretaria desta Subseção.  
5. O candidato que for convocado e não assumir a vaga, no prazo de 5 (cinco) dias, perderá o direito à contratação.  
 
XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. O início do estágio dar-se-á com a assinatura do respectivo contrato. 
2. Qualquer alteração no local de realização das provas será comunicada aos candidatos com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência, através de informação afixada nos quadros de avisos desta Subseção Judiciária e da UFPA - Campus Universitário de Ma-
rabá, e de nota publicada na imprensa local. 

3. Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Comissão instituída para a realização do certame.   
 
Marabá/PA, 22 de fevereiro de 2011. 
 
JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS 
Juiz Federal Diretor 
 
ANEXO I  
EDITAL Nº 01/2011 
 
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
1.1. Direito Administrativo: Administração Pública: princípios básicos. Atos administrativos: conceito, requisitos e espécies. Poderes 

administrativos. Invalidação dos atos administrativos: revogação e anulação. Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e 
judiciário. Responsabilidade civil do Estado. 

 
Direito Constitucional: A Constituição: conceito e classificação. Princípios fundamentais da Constituição de 1988. Direitos e garantias 

individuais: direitos e deveres individuais e coletivos. Organização dos Poderes. Poder Legislativo: atribuições do Congresso Nacional. Poder 
Judiciário: estrutura (órgãos). Competência dos Tribunais: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Fede-
rais e Juízes Federais.    

 
Direito Civil: Lei de Introdução ao Código Civil. Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos bens. Dos atos jurídicos. Dos prazos de pres-

crição (e decadência). Responsabilidade civil. 
1.4. Direito Processual Civil: Condições da ação. Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Distribuição e registro. Prazos 

processuais: disposições gerais, da verificação e das penalidades. Do intercâmbio processual: da citação, da intimação e da notificação. Das 
cartas: precatória, rogatória e de ordem. Das partes e dos procuradores. Capacidade processual. Das despesas processuais. 

1.5. Direito Penal: Parte geral: princípios constitucionais do direito penal. Interpretação da lei penal: espécies de interpretação.  Apli-
cação da lei penal: princípio da legalidade e da anterioridade. Lei penal no tempo. Lei penal no espaço. Teoria geral do crime: conceito de cri-
me, requisitos, elementos e circunstâncias do crime. Crimes comissivos e omissivos. Fato típico: elementos. Do resultado. Crime doloso, cul-
poso e preterdoloso. Crime consumado e tentado. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Crime impossível.  

1.5. Direito Processual Penal: Do Inquérito Policial. Ação Penal. Competência. 
 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 691/08 
Tendo em vista as competências delegadas ao Diretor da SECAD por meio da Portaria n. 214/2009-DIREF, as informações contidas 

nos presentes autos, o parecer da ASJUR às fls. 604-606, e a existência de recursos orçamentários, à fl. 598, AUTORIZO a celebração do 
termo aditivo ao Contrato nº 14/2009, celebrado entre a Administração e a empresa CATAVENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 
LTDA, cujo objeto consiste na CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL E INDIVIDUAL, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO  NO PRÉDIO-SEDE 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, nos termos dos art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

O objeto deste termo aditivo é a prorrogação da vigência do contrato pelo prazo de mais 12 (doze) meses, havendo, à fl. 561, a ex-
pressa vontade da contratada em manter a contratação, no entanto adotando os valores repercutidos pela convenção coletiva de trabalho 
2010/2011. A planilha definitiva foi juntada às fls. 612-618, sendo que o valor mensal do contrato passou a ser de R$6.574,69 (seis mil, qui-
nhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Nesta planilha, em que pese constar o valor global de R$78.896,26 (setenta e 
oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos)  para 12 (doze) meses, considere-se que o mesmo seja R$78.896,28 (seten-
ta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), eis que houve erro matemático.   

O contrato, vigente até 01/03/2011, será prorrogado por ter sido demonstrado que é vantajosa a manutenção da atual contratação, 
conforme fl. 559.  

     Quanto à exclusão do percentual relativo ao aviso prévio trabalhado, recomendada pela ASJUR, esta foi implementada pela con-
tratada, conforme planilha de fls. 612-618.  
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Com respeito à garantia contratual, considere-se a informação da SECOM de fls. 599/600, ao atestar que a contratada dispõe de um 

saldo maior que o exigível contratualmente, devendo ser devolvido à contratada o valor excedente a R$3.944,81 (três mil, novecentos e qua-
renta e quatro reais e oitenta e um centavos), este correspondente a 5% do valor global do contrato.  

Publique-se. 
Após, encaminhe-se conforme a seguir: 
1- À SECOM para formalizar o termo aditivo e demais providências. 
2- À SEPLO para empenhar os valores da prorrogação contratual. 
3- À SESUD/SECAD para emitir ofícios à Caixa Econômica Federal e à contratada, autorizando o levantamento da quantia exceden-

te a R$3.944,81 (três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) em favor desta última. 
Belém, 22.02.2010 
 
PROCESSO Nº 828/10 
Em face das informações constantes dos autos, do parecer do NUCOI à fl.45, do parecer da ASJUR n°26/2011 à fl.44 e das delega-

ções conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de fls. 22-42, inclusi-
ve o seu Termo de Referência de fl. 32, desde que efetuadas as correções recomendadas pela ASJUR, cujo objeto é a contratação de empre-
sa para fornecimento de material de consumo (etiquetas diversas) para a Seção Judiciária do Pará. Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, sob o sistema de registro de preços, observadas as 
disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decretos nº 5.450/2005 e 3.931/2001, indicando para conduzi-lo o servidor Luís Henrique de 
Carvalho Lopes, o qual ficará responsável pelas publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor Sebastião Jardim 
Bitencourt, que comporá a equipe de apoio.  

Publique-se no boletim de serviço. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
Belém, 22.02.11 
 
PROCESSO Nº 606/09 
Considerando a solicitação de inscrição e a apresentação dos documentos necessários, autorizo a implantação do Auxílio pré-

escolar na folha de pagamento dos servidores Tatiana Conduru da Cruz e Vanessa Braga Mendes Lynch  e do magistrado Ronaldo Santos de 
Oliveira, a partir do mês de fevereiro/2011, com base nas atribuições delegadas ao Diretor da Secad pela Port. Nº 214/2009. 

Belém, 18.02.11 
 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Empresa/Favorecido (a) Discriminação Processo Nota de 
Empenho 

Mês de 
Compet. 

Data da 
Autoriz. 

Valor 
(R$) 

Ivani Leal Vidal de Oliveira Serviços médicos a associados e 
dependentes do Pro-Social 134/2010 10NE000186 02.11 22.01.11 1.218,49

Sâmia Tâmara L. Rodrigues Serviços médicos a associados e 
dependentes do Pro-Social 135/2010 10NE000150 02.11 22.01.11 2.806,13 

V. C. O. Serviços Técnicos em Tele-
comunicações 

Reformas de adaptação do prédio 
que será a sede da Subseção de 
Redenção 

134/2011 10NE001082 02.11 22.01.11 166.600,00

* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
 


