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ATOS DA 5ª VARA 
 
PORTARIA Nº 001, DE 22.03.11 
 
A DOUTORA SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO, Juíza Federal em exercício na 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do 

Pará, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 349 PROVIMENTO/COGER n. 38, de 12 de junho de 2009, com redação dada pe-
lo PROVIMENTO/COGER n. 39, de 03 de novembro de 2009; 

 
RESOLVE: 
 
1- Autorizar a adoção do Catalogador Virtual de Documentos – CVD para o registro das sentenças, decisões liminares e de anteci-

pação de tutela e atas de audiências proferidas pelos Juízes em exercício perante esta 5ª Vara, devendo ser observados os procedimentos a 
seguir: 

 
a) uma vez assinados a sentença ou a decisão, o arquivo seja conferido e arquivado, imediatamente, no CVD, com as cautelas de-

vidas; 
 
b) deverá ocorrer a observância, obrigatória, das exigências contidas no art. 349 do Provimento Geral; 
 
c) quando se tratar de documentos físicos assinados, como os termos de fiança, mandados de prisão e atas, estes deverão ser pre-

viamente escaneados ou digitalizados para serem incluídos no CVD; 
 
d) na primeira semana de cada ano o servidor deverá fazer o backup (cópia) de todos os arquivos, que deverão ser guardados em 

secretaria; 
 
e) o Diretor de Secretaria da Vara deverá, mensalmente, conferir a exatidão dos lançamentos no CVD. 
 
2- Indicar como responsáveis pela catalogação dos documentos no CVD os servidores: 
 
a. O Diretor de Secretaria da 5ª Vara e sua substituta automática: 
 

DIRETOR DE SECRETARIA - 
GLAYCE ANNE DE ARAÚJO E SOUZA SIMÕES PA35003 

 
b. No gabinete do Juiz Federal Titular: 
 

RUTH PEREIRA OLIVEIRA PA19303 
CÁSSIO RODRIGUES DE BRITO FREIRE PA42603 

 
c. No gabinete do Juiz Federal Substituto: 

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 004477 

Belém (PA), 23 de Março de 2011 
(Quarta-feira) 
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EVANDO JOSÉ GUIMARÃES MARTINS FILHO PA1000504 
BRUNO MOREIRA SOUZA PA50103 

 
3- Convalidar os registros realizados no Catalogador Virtual de Documentos – CVD, adotado por este Juízo desde 25/09/2009, cujo 

backup anual nos termos do art. 349, §3ª, d, do PROVIMENTO/COGER 38/2009, com redação dada pelo PROVIMENTO/COGER 39/2009, foi 
devidamente realizado e arquivado em Secretaria. 

 
4- Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
 
PORTARIA Nº 002, DE 22.03.11 
 
A Doutora SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO, Juíza Federal em exercício na 5ª Vara da Seção Judiciária do Pará, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos do art. 13, incisos II, IV e VIII, da Lei n.5.010/66 e art.144 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 16 a 20 de maio de 2011 para a realização de INSPEÇÃO ORDINÁRIA nesta Vara; 
 
Resolve: 
 
1– Determinar o horário de 08:00 às 19:00 horas para o desenvolvimento dos trabalhos de Inspeção. 
 
2- CONVOCAR os servidores, abaixo nominados, para acompanharem a abertura dos trabalhos no dia 16/05/2011, às 08:00 horas, 

bem como auxiliarem na execução dos serviços durante o período de inspeção até o seu encerramento previsto para o dia 20/05/2011, às 
19:00 horas:  

- GLAYCE ANNE DE ARAUJO E SOUZA SIMÕES, Diretora de Secretaria, em substituição; 
-BERNADETH BAÍA BRITO, mat.13703; 
-BRUNO MOREIRA SOUZA, mat.50103; 
-CÁSSIO RODRIGUES DE BRITO FREIRE, mat.42603; 
-EVANDO JOSÉ GUIMARÃES MARTINS FILHO, mat.1000504; 
-JOSYANE LIMA PESSOA, mat.33003;  
-KRISTIANE MEDINA MAIA VAZ GERALDO, mat.47903;  
-LAERCIO DIAS DOS SANTOS, mat.6203; 
-MANOEL DE JESUS SILVA MORAES, mat.28303;  
-MARIA DO CARMO CONCEIÇÃO DE MENDONÇA, mat.12403;  
- PEDRO ALEXANDRE AMORIM MOREIRA, mat.1000578; 
-ROSILENE GOMES DE MIRANDA, mat.49703; 
-RUTH PEREIRA OLIVEIRA, mat.19303; 
-SILVIA MARY CARDOSO DE ALMEIDA, mat.23603;  
-TELMA CRISTINA MOURA GAYA, mat.47803; 
-WALTER AZULAY DO NASCIMENTO, mat.13803;  
-WILSON ROBERTO KOSSATZ JUNIOR, mat.35103; 
 
3- Cientificar os servidores que não será autorizada a fruição de férias durante o período de realização da Inspeção. 
 
4- Determinar que durante a inspeção os servidores cumprirão horário de 8:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 19:00 horas, com inter-

valo de uma hora para o almoço, ficando assegurado o pagamento pelas horas extraordinárias efetivamente trabalhadas ou, se for o caso, a 
compensação posterior pelas horas suplementares, nos termos do art. 120 do Provimento/COGER n. 38, de 12 de junho de 2009, com reda-
ção dada pelo Provimento/COGER n. 39, de 03 de novembro de 2009. A hora dedicada ao almoço não será computada como hora extraordi-
nária.  

 
5- Dê-se ciência. Publique-se. 
 
PORTARIA Nº 003, DE 22.03.11 
 
A DOUTORA SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO, Juíza Federal em exercício na 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do 

Pará, no uso de suas atribuições legais; 
 
RESOLVE delegar à Diretora de Secretaria, Oficial de Gabinete, Supervisores da Vara e aos servidores designados pela Diretora de 

Secretaria, no âmbito da QUINTA VARA, em aditamento à Portaria nº. 01, de 06 de setembro de 2006, a prática dos atos processuais sem ca-
ráter decisório, abaixo indicados, sem prejuízo do disposto em lei. Esses atos serão objeto de termo datado e subscrito por quem os praticar, 
devendo a parte ser intimada pelo Diário Oficial, por mandado ou remessa dos autos ao MPF, à DPU e à União e suas autarquias:  

 
1 - INTIMAR POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, OU, SENDO O CASO, MEDIANTE VISTA NOS AUTOS: 
 
I) as partes do recebimento dos autos da instância superior, nos quais haja sido mantida a sentença, por meio da qual se julgou im-

procedente o pedido da parte autora e que não haja verba honorária a executar, tampouco custas judiciais a recolher, sendo que, com a au-
sência de requerimentos, os autos deverão ser arquivados pela Secretaria, com baixa na Distribuição; 

 
II) a parte interessada para se manifestar sobre certidão exarada no processo, e, sendo o caso, providenciar a(s) diligência(s) devi-

da(s), em face do teor da certidão; 
 
III) a Fazenda Pública devedora, antes da migração dos precatórios, para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 100, §§ 9º e 10º, da Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento de seus créditos. 
 
2 – NOS AUTOS DOS MANDADOS DE SEGURANÇA RECEBIDOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR:  
 
I) intimar o(s) impetrante(s) do recebimento dos autos; 
 
II) arquivar os autos, decorrido o prazo de 10 (dez) dias, sem requerimentos. 
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Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

EDITAL DE INSPEÇÃO 
 
A JUÍZA FEDERAL SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO, EM EXERCÍCIO Na 5ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
 
FAZ SABER, aos que lerem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que no período de 16 A 20 DE MAIO DE 2011, das 

08:00 às 19:00 horas, na sede da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Pará, localizada na Rua Domingos Marreiros, 598, 5º an-
dar, Umarizal, Belém/Pa, na Secretaria da 5ª Vara, sob a presidência do Juiz Titular da Vara, com assistência do Ministério Público Federal, 
da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública da União e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará; realizar-se-á a INSPEÇÃO 
ORDINÁRIA DOS SERVIÇOS desta Secretaria, na forma estabelecida pelo art. 13, incisos III, IV e VIII, da Lei n.5.010/66 e art. 114 e seguin-
tes 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. As atividades serão realizadas diariamente no horário de 8:00 às 12 horas e de 13:00 às 19:00 horas.  
2. 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, uten-
sílios, equipamentos, maquinário e veículos que lhe são afetos; livros e pastas de uso obrigatório pela secretaria; a atividade desenvolvida pe-
los seus servidores e pelos analistas judiciários (execução de mandados), bem como as demais providências inerentes aos trabalhos da vara. 

Não serão inspecionados os processos: 
I – movimentados pelos magistrados (despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentenças) e pelo diretor de secretaria (atos 

ordinatórios) nos últimos 60 (sessenta) dias; 
II – sobrestados ou suspensos nos termos dos art. 40 da Lei 6.830/1980 e 265 e 791 do Código de Processo Civil, e nas demais hi-

póteses previstas em lei; 
III – apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa; 
IV – dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação de contrarrazões ou remessa para 

o Tribunal; 
V – distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos; 
VI – que estejam fora da secretaria com carga dentro do prazo, hipótese em que o prazo não se suspenderá; 
VII – com audiência designada; 
VIII – aguardando pagamento de Precatório. 
3. Os autos que serão objeto da inspeção não poderão ser retirados da secretaria a partir de 09 de maio de 2011, quinto dia útil an-

terior ao início dos trabalhos, devendo o Diretor de Secretaria providenciar o retorno daqueles que se encontram em carga fora do prazo de 
manifestação, incluindo os que estejam com o Ministério Público ou em cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, sen-
do resguardada, em qualquer hipótese, a restituição de prazo. 

4. FICAM INTIMADOS, desde já, os senhores advogados e procuradores a devolver os autos retirados em carga que estejam com 
prazo vencido para manifestação até o dia 06 de maio de 2011, sob pena de Busca e Apreensão. 

5. Os prazos estarão suspensos de 09 a 20 de maio de 2011, excluídos os processos retirados em carga que estejam dentro do 
prazo. 

6. Não serão marcadas e realizadas audiências, no período da Inspeção Ordinária.  
7. Não haverá interrupção da distribuição, cabendo aos Juízes em exercício na Vara apreciar os pedidos urgentes, a fim de evitar 

perecimento de direito ou outra situação que recomende sua atenção imediata (pedidos de tutela antecipada, liminares e afins). 
8. O atendimento às partes durante o período da inspeção será restrito aos casos de urgência e que possam acarretar perecimento 

de direito. 
9. Ficam convidados os representantes do Ministério Público Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Pará, para 

que acompanhem a instalação, o desenvolvimento e o encerramento dos trabalhos. 
10. Durante a inspeção será admitida a apresentação de reclamações e/ou sugestões dos Advogados e das partes a serem enca-

minhadas à Corregedoria-Geral do TRF/1ª Região. 
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 22 do mês de março do ano de 2011. Eu, _______ Glayce Anne de Araújo e Souza 
Simões, Diretora de Secretaria da 5ª Vara, em Substituição, digitei e conferi. 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 828/10 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fl. 112, o parecer do NUCOI de fl. 113 e as 

delegações conferidas ao Diretor 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 resultado do presente procedimento licitatório (Pregão Eletrô-
nico nº 5/2011), cujo objeto é o Registro de Preço para eventual aquisição de material de consumo (etiquetas diversas) para a Seção Judiciá-
ria do Pará, ratificando a adjudicação realizada pelo pregoeiro às empresas INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA (ITENS 1, 3 e 
5) e a empresa MARCELO KOPTI TRANJAN - ME (ITENS 2 e 4), conforme termo de adjudicação de fls. 108-110, para que se produzam to-
dos 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 as atas de registro de preços, observada a regularidade fiscal das contratadas, e demais providên-

cias 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 das atas de registro de preços a serem firmadas entre esta Seção 
Judiciária e as Empresas adjucatárias, o Supervisor da Seção de Material e Patrimônio, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das obri-
gações assumidas, devendo ser substituído nas ausências legais e regulamentares pelo seu substituto automático da Seção. Emita-se a or-
dem de serviço. 

 Belém, 23.03.2011 
 
PROCESSO Nº 023/11 
Em face das informações constantes dos autos, do parecer do NUCOI à fl. 36, do parecer da ASJUR n° 52/2011 à fl. 35 e das dele-

gações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de fls. 29-33-v, in-
clusive o seu Termo de Referência de fls. 26-28, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa para o fornecimento, 
de forma parcelada, de gêneros alimentícios e descartáveis para a Subseção Judiciária de Santarém. Ato continuo, AUTORIZO a abertura de 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, observadas as disposições das Leis 8.666/93 e 
10.520/02 e Decretos nºs 3.555/00 e 3.931/01, indicando para conduzi-lo o servidor Sérgio Antônio Scalabrin, o qual ficará responsável pelas 
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publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pela servidora Sinara Gerla Queiroz de Almeida Guimarães, que comporá a e-
quipe de apoio. 

Outrossim, antes de publicar o pregoeiro deverá tomar todas as precauções para que haja sincronia entre as publicações na Im-
prensa Nacional e no jornal de grande circulação regional, a fim de se evitar prejuízo ao erário decorrente de publicações mal-sucedidas. 

Publique-se no Boletim de Serviço. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro da Subseção de Santarém. 
Belém, 23.03.2011 
 
PROCESSO Nº 060/11 
Considerando as informações constantes dos autos, a informação da SEAJU/SECAD à fl. 49, o parecer do NUCOI à fl. 50 e as de-

legações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO a emissão de notas de 
empenho nos valores totais de R$-952,07 (novecentos e cinqüenta e dois reais e sete centavos) e R$-190,00 (cento e noventa reais), em fa-
vor das empresas SCE SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ: 53.343.562/0001-02), e HAICK COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 
02.890.541/0001-68), respectivamente, referentes às aquisições de materiais de refrigeração para manutenção da central de ar do 7º andar 
desta Seccional. 

À SEPLO, para providenciar a emissão das notas de empenho. 
Após, à SEMAP para enviar as notas de empenho e aguardar as notas fiscais.   
Belém, 23.03.2011 

 
* 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$) 

Amazon Construções e Serviços Ltda. 
Prestação de serviços de office-boy e 
recepcionista  na sede desta 
Seccional 

100/2010 11NE000146 03.11 23.03.11 39.101,30

Ana Paula Pereira Barbosa Honorários 115/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 687,00

Araújo Abreu Engenharia Norte Ltda 
Serviços de manutenção nas 
instalações prediais do prédio-sede 
desta seccional 

961/2009 11NE000229 03.11 23.03.11 13.173,58

Bruno dos Santos Storch Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 313/2010 10NE000186 03.11 23.03.11 306,00

Catarina Silveira Sarmento Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 653/2010 10NE000186 03.11 23.03.11 603,00

D. Abdon & Cia. Ltda. Prestação de serviços de office 
boy/girl no prédio desta Seccional 042/2011 11NE000017 03.11 23.03.11 2.749,14

Dilene Maria Rodrigues Begot Honorários 115/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 175,00
Elka Kabacznik Zatz Honorários 115/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 1.400,00
Fabiano Batista do Couto Honorários 604/2010 11NE000001 03.11 22.03.11 450,00
Herman Kleber Azevedo Honorários 115/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 719,00

Ivani Léa Vidal de Oliveira Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 177/2010 10NE000186 03.11 23.03.11 891,86

José Maria dos Santos Rezende Honorários 115/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 8.820,00

Júlio César Garofo Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 475/2010 10NE000186 03.11 23.03.11 1.996,00

Kalena de Melo Maranhão Ferreira Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 009/2010 10NE000186 03.11 23.03.11 1.356,00

Marion Kilvia da Silva Botelho Honorários 115/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 490,00
Mauro Sérgio de Almeida Campelo Honorários 115/2011 11NE000001 03.11 22.03.11 280,00

Quavis Transportes Modernos Ltda. 

Transporte rodoviário de mudança, 
incluindo um veículo, no trecho Belo 
Horizonte-Belém, em face de remo-
ção para assumir o cargo de Diretor 
de Secretaria da 8ª Vara 

091/2011 11NE000125 03.11 23.03.11 10.879,00

T. S. Franco Júnior Comércio – EPP Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 827/2009 11NE000237 03.11 23.03.11 1.082,00

Vivo S.A. Serviço de telefonia móvel pessoal 
nesta Seccional 613/2010 11NE000133 

11NE000140 03.11 14.01.11 572,58

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


