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PORTARIAS DA SECAD 
 
PORTARIA Nº 085, DE 21.03.11 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 
I – APROVAR a escala de férias para o mês de fevereiro de 2011, dos servidores da Seção Judiciária do Estado do Pará, na forma 

em anexo.  
 
II – ESTABELECER que as alterações na escala de férias poderão ocorrer por interesse do servidor, com anuência da chefia, por 

necessidade do serviço ou em casos especiais, devidamente justificados. 
 
III – ESTABELECER que o prazo para alteração deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do início do período integral ou 

da primeira etapa de parcelamento das férias ou do novo período pleiteado, em caso de antecipação. 
 
IV – REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 086, DE 22.03.11 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando os termos da mensagem s/n, da 6ª Vara, de 09.03.2011, RESOLVE: 
 
CONVOCAR a servidora abaixo, para reassumir suas atividades em face da imperiosa necessidade do serviço, interrompendo-se o 

gozo de seu período de férias, nos termos do Art. 11, § 1º da Resolução Nº 314/2008-CJF, conforme a seguir: 
 

SERVIDOR ETAPA  A PARTIR DE SALDO DE DIAS FRUIÇÃO 
Rossana Maria Morgado Fernandez, Analista Ju-
diciário, - Área Judiciária, Classe “C”, Padrão 15 

3ª etapa 
2009/2010 15.03.2011 04 ------- 

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

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

 
 

PORTARIAS DE MARABÁ 
 
PORTARIA Nº 011/2011-GAB/JF/MAB, DE 22.03.11 

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 004466 

Belém (PA), 22 de Março de 2011 
(Terça-feira) 
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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 30.04.2011 
Substituto Automático Nilson Amaral Júnior – Diretor de Secretaria Substituto - 

(094) 8155-7353 
 

Dária de Fátima Fonseca Chaves Balieiro  Oficiala de Justiça Avaliadora Federal 01 a 10.04.2011 
Juliano Juks Costa Sousa  Oficial de Justiça Avaliador Federal 11 a 19.04.2011 
Clédiston Ramos de Souza Oficial de Justiça Avaliador Federal 20 a 30.04.2011 
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. 

 
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. 
 
PORTARIA Nº 012/2011-GAB/JF/MAB, DE 22.03.11 
 
O Doutor JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, Seção Judiciária do Pará, no 

uso de suas atribuições legais. 
 
CONSIDERANDO as orientações contidas na Resolução nº 59, de 09.09.2008, do Conselho Nacional de Justiça; 
 
CONSIDERANDO, o resguardo do direito à intimidade constitucionalmente estabelecido;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas tendentes à estrita observância das normas aplicáveis à matéria; 
 
R E S O L V E: 
 
I - CREDENCIAR nos termos da Portaria DIGES/PRESI Nº 846, de 23.11.2001, do Exmº.Sr. Presidente do Tribunal Regional Fede-

ral da 1ª Região, publicada no Boletim de Serviço do TRF/1ª Região nº 220 de 28.11.2001, o servidor MARCO ANTONIO NUNES LEITE, Ana-
lista Judiciário, Diretor de Secretaria desta Vara Única, ficando investido nas atribuições nos seus impedimentos legais e eventuais, o seu 
substituto  regularmente  nomeado; e 

 
II - CREDENCIAR ainda, os servidores VICTOR MAURO PACHECO GARCIA e JANETE GONÇALVES DE ALMEIDA, ambos Téc-

nicos Judiciários, para exercer em auxílio, as mesmas atribuições. 
 
III – REVOGAR a Portaria nº 029/2009-GAB/JF/MAB, de 26 de agosto de 2009, publicada no Boletim de Serviço nº 137, de 

26.08.2009.  
 
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
 
PORTARIA Nº 013/2011-GAB/JF/MAB, DE 22.03.11 
 
O Doutor JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, no uso de suas atribuições le-

gais,  
 
Considerando o permissivo constante do art. 7º da Lei nº 9.099, de 26.09.1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Federais 

Cíveis e Criminais, 
 
R E S O L V E: 
 
REVOGAR a Portaria nº 008/2010-GAB/JF/MAB, de 06 de abril de 2010, que nomeou o Bacharel em Direito JULIANO JUKS 

COSTA SOUSA, para atuar como Juiz leigo (não togado), no âmbito do Juizado Especial Adjunto desta Subseção Judiciária, a partir desta da-
ta. 

 
PUBLIQUE-SE, no e-DJF1 e no Boletim de Serviço da Seção Judiciária do Pará. 
 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

PORTARIA DE ALTAMIRA 
 
PORTARIA Nº 004, DE 16.03.11 
 
O JUIZ FEDERAL, DOUTOR RUY DIAS DE SOUZA FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI 
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CONSIDERANDO os princípios da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processuais que devem nortear os atos dos 

Juizados Especiais Federais, a teor do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, c/c art. 2º da Lei 9.099/95; 
 
CONSIDERANDO que existem processos aguardando tão somente a intimação de sentença da parte autora desacompanhada de 

advogado; 
  
CONSIDERANDO que essas intimações resultam numa sobrecarga ainda maior para os serviços na secretaria, atrasando o anda-

mento dos feitos, uma vez que implicam na expedição de cartas de intimação com aviso de recebimento em mão própria (ARMP), e no poste-
rior arquivamento desses ARMP’s; 

 
CONSIDERANDO que muitas vezes essas intimações são frustradas, seja porque o autor não é encontrado, seja porque a carta de 

intimação é entregue pelo Correio a pessoa diversa do destinatário; 
 
CONSIDERANDO o despacho exarado nos autos da Inspeção Ordinária nº 2005/00379-PA pela ilustre Corregedora-Geral do 

TRF/1ª Região, que autoriza o arquivamento provisório dos feitos, sem trânsito em julgado, quando se tratar de ações ajuizadas em massa, 
em que o pedido versar sobre matérias manifestamente improcedentes ou prescritas; 

 
CONSIDERANDO, por fim, que não será pronunciada qualquer nulidade quando não houver prejuízo à parte, bem como válidos os 

atos processuais que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, nos termos do art. 13, caput e §1º, da Lei 9.099/95; 
 
RESOLVE: 
 
1 – A parte autora desacompanhada de advogado será intimada da sentença que julgar seu pedido improcedente e extinto sem jul-

gamento do mérito (exceto por ausência do autor à audiência), através dos Correios (AR);  
2 - Decorridos 30 dias do retorno do AR referido no item anterior, nos casos em que a entrega da carta de intimação foi frustrada, 

em razão de endereço insuficiente, mudança de endereço, ausência, ou, ainda, nos casos em que a carta foi entregue a pessoa diversa do 
destinatário, os autos serão arquivados provisoriamente, não havendo, no entanto, prejuízo aos autores, que poderão, a qualquer tempo, re-
querer o desarquivamento do feito, para tomar ciência efetiva da sentença, a partir de quando iniciará o prazo para interposição de recurso; 

 
3 – Fica dispensada a intimação de sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito, por ausência da parte autora à 

audiência, desde que devidamente intimada para comparecer ao ato; 
 
4 – Deverão ser lançadas nos sistemas oracle e virtual todas as movimentações processuais aqui tratadas; 
 
5 – Nos feitos em que a parte autora está representada por advogado, a intimação de sentença ocorrerá exclusivamente pela Im-

prensa Oficial; 
 
6 – Esta Portaria passará a surtir efeitos a partir da data de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE, especialmente à COGER – Corregedoria Geral da Justiça Federal da 1ª Regi-

ão e COJEF – Coordenação dos Juizados Especiais Federais. 
 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 140/11 
Em face das informações constantes dos autos, do parecer da ASJUR de fl. 43-v e das delegações conferidas ao Diretor da Secre-

taria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de fls. 20-41, inclusive o seu Termo de Referência de fls. 
27-31, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de ma-
terial na Subseção Judiciária de Redenção. Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, 
observadas as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto 5.450/05, indicando para conduzi-lo o servidor Luis Henrique de Carvalho 
Lopes, o qual ficará responsável pelas publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor Heron Cárdia e Silva, que 
comporá a equipe de apoio. 

Publique-se no boletim de serviço. 
Após, encaminhe-se ao pregoeiro. 
Belém, 22.03.2011 
 
PROCESSO Nº 169/11 
Em face das informações constantes dos autos, dos pareceres da ASJUR de fl. 30 e do NUCOI de fl. 31 e das delegações conferi-

das ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de fls. 20-28-v, inclusive o seu 
Termo de Referência de fls. 25-26, cujo objeto é o Registro de Preços de empresa para eventual aquisição de material de consumo (gás refri-
gerante R-22) para a manutenção dos equipamentos de refrigeração da Seção Judiciária do Pará. Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, observadas as disposições das Leis 
8.666/1993 e 10.520/2002 e Decretos 5.450/2005 e 3.931/2001, indicando para conduzi-lo o servidor Luis Henrique de Carvalho Lopes, o qual 
ficará responsável pelas publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor Edvan Guilherme de Souza Barros, que 
comporá a equipe de apoio. 

Publique-se no boletim de serviço. 
Após, encaminhe-se ao pregoeiro. 
Belém, 22.03.2011 
 
PROCESSO Nº 141/11 
Em face das informações constantes dos autos, dos pareceres da ASJUR de fl.44 e NUCOI de fl. 45, e das delegações conferidas 

ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de fls. 14/41, inclusive o seu Termo 
de Referência de fls. 25-28, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com vista à locação de 02 (duas) máquinas copiadoras, 
com todo o material de consumo incluso, exceto papel, e a prestação de assistência técnica, para atender às necessidades das Subseções 
Judiciárias de Marabá e Redenção/PA. Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, ob-
servadas as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto 5.450/05, indicando para conduzi-lo o servidor Luis Henrique de Carvalho 
Lopes, o qual ficará responsável pelas publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor Sebastião Jardim Biten-
court. 

Publique-se no boletim de serviço. 
Após, encaminhe-se ao pregoeiro. 
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Belém, 22.03.2011 
 
PROCESSO Nº 706/10 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fl. 203 e as delegações conferidas ao Dire-

tor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, nos termos do caput do art. 27 do Decreto nº 
5.450/2005 c/c o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, o procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 07/2011, cujo objeto é o Registro de 
Preço para eventual aquisição de mobiliários para a Seção Judiciária do Pará, ratificando o cancelamento de todos os itens da licitação efetu-
ados na fase de aceitação, realizado pelo pregoeiro, conforme informação de fl. 202, para que se produzam todos os efeitos legais, nos ter-
mos do Decreto nº 5.450/2005 e Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93.  

À SECOS para publicação no Boletim de Serviço desta Seção Judiciária e na Imprensa Nacional. 
Após, ao NUCAD para, devido à iminente inauguração das Varas de Redenção e Marabá, proceder à aquisição direta, ao teor do 

art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, dos itens 25 a 30 (mesa completa para gabinete de juiz federal) e 37 a 42 (mesa para audiências), auxiliando-se 
dos preços apresentados pelos licitantes na licitação fracassada. 

Concomitantemente, proceda o pregoeiro à repetição da licitação em todos os itens. 
 Belém, 22.03.2011. 
 
PROCESSO Nº 530/09 
[...] 
Desta forma, considerando a inexistência de alteração no projeto elaborado pela empresa J C FREDERICO & CIA LTDA quanto ao 

sistema de impermeabilização, piso, pintura das paredes e instalações hidráulicas da obra de construção da nova sede da Subseção Judiciá-
ria de Marabá, considerando o parecer favorável da empresa de fiscalização J CASTANHEIRA ENGENHARIA LTDA, considerando a análise 
formulada pelo Engenheiro Antônio Jorge Leitão do TRF 1ª Região, que adoto como fundamentos para decidir, e, com base nas delegações 
conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009. DEFIRO parcialmente, com base no art. 65, 
§ 1º da Lei nº 8.666/93, o pedido de aditivo de valor formulado pela empresa SENENGE ENGENHARIA LTDA, porém, o faço no valor de R$-
59.000,66 (cinqüenta e nove mil reais e sessenta e seis centavos), eis que devem ser excluídos da planilha apresentada as diferenças de va-
lores referentes aos serviços de sistema de impermeabilização, piso, pintura das paredes e instalações hidráulicas da obra de construção da 
nova sede da Subseção Judiciária de Marabá (itens 1.5, 8.4, 13.2, 15.6 e item 18), bem como a diferença de valor já indeferida por esta Dire-
toria referente ao aditivo de horas de vigia. DEFIRO, ainda, a prorrogação por mais 30 (trinta) dias do prazo de execução da obra da nova se-
de da Subseção Judiciária de Marabá, objeto do Contrato nº 01/2010, nos termos da Cláusula Sexta do instrumento contratual e art. 57, § 1º 
da Lei nº 8.666/93. 

À SECOM para as providências cabíveis. 
Belém, PA, 18.03.2011 
 
PROCESSO Nº 838/10 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fl. 124-v e as delegações conferidas ao Di-

retor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, nos termos do caput do art. 27 do Decreto nº 
5.450/2005 c/c o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, o procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 06/2011, cujo objeto é o Registro de 
Preço para eventual aquisição de resmas de papel branco, tipo A4 para a Seção Judiciária do Pará, ratificando a adjudicação realizada pelo 
pregoeiro à empresa AMAZON PAPEL LTDA - EPP (Grupo ou Lote 01, constituído pelos itens 01 a 05) pelo valor global de R$164.600,00 
(cento e sessenta e quatro mil e seiscentos reais), conforme termo de adjudicação de fls. 109-111 e informação do pregoeiro de fl. 124, para 
que se produzam todos os efeitos legais, nos termos do Decreto nº 5.450/2005 e Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93.  

À SECOS para publicação no Boletim de Serviço desta Seção Judiciária e na Imprensa Nacional. 
Após, à SECOM para formalizar a ata de registro de preços, observada a regularidade fiscal da contratada, e demais providências a 

seu cargo.  
Tendo em vista o constante na Portaria nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades 

dos executores de contratos, DESIGNO, desde já, para atuar como gestor da ata de registro de preços a ser firmada entre esta Seção Judiciá-
ria e a Empresa adjudicatária, o Supervisor da Seção de Material e Patrimônio, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das obrigações 
assumidas. Emita-se a ordem de serviço. 

Belém, 22.03.2011 
 
* 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$) 

Ana Cristina da Silva Bezerra Honorários 137/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 450,00
Andréa Batista Patrícia Paulino Honorários 137/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 507,00
Bruno dos Santos Antunes Honorários 137/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 507,00
Edições Vértice – Editora e 
Distribuidora de Livros Ltda. 

Aquisição de livros para acervo da 
biblioteca desta Seccional 710/2010 10NE001099 03.11 22.03.11 22.168,17

Elane do Socorro dos Santos Borges Honorários 137/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 507,00
José da Rocha Moreira Honorários 137/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 507,00
Leopoldo Henrique Figueiredo Costa Honorários 137/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 627,00
Miguel Baía Brito Honorários 137/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 507,00
Raimunda das Graças Matos Martins Honorários 137/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 507,00
Vanda Regina de Oliveira Ferreira Honorários 137/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 857,00

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


