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ATOS DA 7ª VARA 
 
PORTARIA Nº 001/2011, DE 04.04.11 
 
O Doutor DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL, MM Juiz Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Pará, nos termos do art. 13, inci-

sos  III, IV e VIII, da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1996,  Provimento nº 38, de 12 de junho de 2009, com a redação dada pelo Provimento/ 
COGER 39, de 03 de outubro de 2009, CIRCULAR/COGER nº 60, de 25 de novembro de 2005 e CIRCULAR/COGER nº 13, de 06 de março 
de 2009, ambas da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região e a  Resolução nº 496, de 13 de fevereiro de 2006, alterada pela Re-
solução nº 530 de 30 de outubro de 2006, ambas do Conselho da Justiça Federal, e, 

 
CONSIDERANDO a designação de data para realização da INSPEÇÃO ORDINÁRIA ANUAL neste Juízo; 
 
RESOLVE: 
 
1) Determinar o horário de 09 às 19 horas para o desenvolvimento dos trabalhos de Inspeção; 
 
2) Convocar os servidores relacionados a seguir para acompanhar a abertura dos trabalhos, no dia 02/05/2011, às 09 horas, bem 

como para  auxiliar na execução dos serviços até seu encerramento, no dia 06/05/2011, às 19 horas: Manoel Ribeiro Cavalcante Filho, Andrei 
Santos Lauzid, Lélia Pereira da Luz, Lia Nascimento de Andrade, Luiz Cláudio Dias Reis, Rosinéia da Assunção Andrade Magalhães, Dalcídio 
Jurandir de Nazaré Lima, Raimundo Machado Vilhena, Tiana Karla Trindade Batista, Walter Machado Lopes, Kamilla Valéria Mendes Ruto-
witcz, Jaime do Carmo Torrinha Alves, Marcio Rolim da Silva e Miguel Peinado Pina; 

 
3) Determinar que, durante a inspeção, os servidores cumpram horário integral de trabalho com intervalo de uma hora destinado à 

alimentação e descanso, importando em direito à compensação ou ao pagamento das horas extras que excederem à jornada normal, até o li-
mite de 02 (duas) horas diárias,  

 
4) Cientificar os servidores de que não será autorizada a fruição de férias durante o período da realização da Inspeção, e, 
 
5) Dispensar os servidores não comissionados do horário constante do item 1, ficando os mesmos tão-somente obrigados à jornada 

normal de trabalho, facultando-lhes o cumprimento do horário fixado para a realização dos trabalhos, caso em que terão direito ao pagamento 
das horas extraordinárias. 

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

EDITAL DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

 
O JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, NA FORMA DA LEI, 
 
FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento do presente edital que, em cumprimento ao art. 13, incisos  III, IV e VIII, da Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1996,  Provimento nº 38, de 12 de junho de 2009, com a redação dada pelo Provimento/ COGER 39, de 03 de outu-

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 005588 

Belém (PA), 07 de Abril de 2011 
(Quinta-feira) 
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bro de 2009, CIRCULAR/COGER nº 60, de 25 de novembro de 2005 e CIRCULAR/COGER nº 13, de 06 de março de 2009, ambas da Corre-
gedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região e a  Resolução nº 496, de 13 de fevereiro de 2006, alterada pela Resolução nº 530 de 30 de 
outubro de 2006, ambas do Conselho da Justiça Federal, inspecionará os serviços a cargo da Secretaria do Juízo Federal da 7ª Vara da Se-
ção Judiciária do Pará, com endereço na Rua Domingos Marreiros, n.º 598, 6º andar, Bairro Umarizal, nesta cidade de Belém, no período de 
02 a 06 DE MAIO DE 2011, com início previsto para as 09 horas do dia 02/05/2011 e término às 19 horas no dia 06/05/2011.  

01. Serão objeto da inspeção: 
a) todos os processos em tramitação na vara, livros e pastas de uso obrigatório pela Secretaria; 
b) móveis, utensílios, equipamentos, maquinário e veículos que lhe são afetos, e,   
c) a atividade desenvolvida pelos seus servidores e pelos analistas judiciários (execução de mandados), bem como as demais pro-

vidências inerentes aos trabalhos da Vara. 
02. Não serão inspecionados os processos: 
a) movimentados (despachos, decisões, sentenças, audiências e atos ordinatórios) nos últimos 90 (noventa) dias; 
b) sobrestados ou suspensos nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, dos arts. 265 e 791 do Código de Processo Civil e nas 

demais hipóteses previstas em lei; 
c) apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa nos registros; 
d) dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação de contra-razões ou remessa para a 

Instância Superior; 
e) distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos; 
f) que estejam fora da secretaria com carga dentro do prazo, hipótese em que o prazo não se suspenderá; 
g) com audiência designada, e, 
h) aguardando pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor. 
3.  Nos termos dos artigos 89 e 92 do Provimento n. 03/2002, acima mencionado, os autos dos processos que serão objeto de ins-

peção não poderão ser retirados da secretaria a partir de 25 de abril de 2011, quinto dia útil anterior ao início dos trabalhos, devendo o Diretor 
de Secretaria providenciar o retorno daqueles que se encontram em carga e fora do prazo de manifestação, incluindo os que estejam com o 
Ministério Público Federal ou em cumprimento a diligência, independentemente de sua natureza, sendo resguardada, em qualquer hipótese, a 
restituição de prazo. 

4. Fica desde já determinada a devolução dos autos dos processos retirados em carga e que estejam com prazo vencido para mani-
festação até o dia 29 de abril de 2011, véspera do início dos trabalhos de inspeção.  

5. Os prazos estarão suspensos no período compreendido entre 02/05/2011 e 06/05/2011, excluídos aqueles relativos aos proces-
sos retirados em carga e que estejam dentro do prazo. Não serão designadas audiências e não haverá interrupção da distribuição, cabendo 
ao Juiz Federal Titular apreciar os pedidos urgentes a fim de evitar perecimento de direito ou outra situação que recomende atenção imediata. 

6. O atendimento às partes durante o período da inspeção será restrito aos casos de urgência 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 do Pará, para que acompanhem a instalação, o desenvolvimento e o encerramento dos traba-
lhos. 

8. Durante a inspeção será admitida a apresentação de reclamações e/ou sugestões dos Advogados e das partes, a serem encami-
nhadas à Corregedoria-Geral. Expedido nesta cidade de Belém, em 04 de abril de 2011. Eu,            , Manoel Ribeiro Cavalcante Filho, Diretor 
de Secretaria da 7ª Vara, subscrevo. 

 
AVISO AOS ADVOGADOS  E  ÀS  PARTES 

 
Em cumprimento ao art. 13, incisos  III, IV e VIII, da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1996,  Provimento nº 38, de 12 de junho de 

2009, com a redação dada pelo Provimento/ COGER 39, de 03 de outubro de 2009, CIRCULAR/COGER nº 60, de 25 de novembro de 2005 e 
CIRCULAR/COGER nº 13, de 06 de março de 2009, ambas da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região e a  Resolução nº 496, de 
13 de fevereiro de 2006, alterada pela Resolução nº 530 de 30 de outubro de 2006, ambas do Conselho da Justiça Federal,, ficam os senho-
res Advogados e as partes interessadas cientes de que, no período de 02 a 06 DE MAIO DE 2011, será realizada INSPEÇÃO ORDINÁRIA 
ANUAL nos processos e serviços a cargo da Secretaria do Juízo Federal da 7ª Vara, cujos trabalhos terão início às 09h do dia 02/05/2011 e 
término às 19 horas no dia 06/05/2011 (cinco dias úteis). 

Os senhores Advogados devem devolver à Secretaria do Juízo todos os processos que se encontram em poder dos mesmos - 
SOMENTE PARA O CASO DE PRAZO VENCIDO até 29/04/2011 -,  véspera do início da inspeção, ocasião em que será também sustada a 
saída de processos. 

Os processos que estiverem fora de Secretaria e dentro do prazo não serão inspecionados, portanto, não devem ser devolvidos - 
SITUAÇÃO EM QUE NÃO HAVERÁ SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO. 

Os autos dos processos que serão inspecionados não poderão ser retirados da Secretaria a partir do dia 25/04/2011, 5º (quinto) dia 
útil anterior aos trabalhos. 

Durante a inspeção não haverá expediente externo, estando suspensos os prazos em curso, que voltarão a ser contados pelos dias 
remanescentes a partir do término dos respectivos trabalhos, ressalvados os casos em que possa haver perecimento de direito, ficando garan-
tida às partes e aos procuradores a apresentação de reclamações que entenderem cabíveis junto à Corregedoria Geral. 

Publique-se. 
Belém, 04 de abril de 2011 

 
* Atos assinados pelo Juiz Federal da 7ª Vara, Daniel Santos Rocha Sobral 

 
 

PORTARIA DE MARABÁ 
 
PORTARIA Nº 017/2011-GAB/JEF/MAB, DE 07.04.11 
 
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 019/2009-GAB/JF/MAB, de 02 de junho de 2009, publicada no BS nº 90 de 08.06.2009 e no e-DJF1 nº 108, 

de 17.06.2009, que nomeou a Bacharela em Direito JANAYNA CORRÊA DA SILVA, para atuar como Juíza leiga (não togada), no âmbito do 
Juizado Especial Adjunto desta Subseção Judiciária, a partir desta data. 
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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. 

 
 

ATOS DE CASTANHAL 
 
PORTARIA Nº 10/2011, DE 07.04.11 
 
O Doutor José Valterson de Lima, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Castanhal, Seção Judiciária do Pará, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos do art. 13, III, da Lei n. 5.010, de 30/05/1966 e art. 120 do Provimento COGER nº 38, 12/06/2009, da Cor-
regedoria-Geral do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

 
Considerando a realização da INSPEÇÃO ORDINÁRIA nesta Subseção para o período de 23 a 27 de maio de 2011: 
 
R E S O L V E: 
 
CONVOCAR todos os servidores lotados na Subseção Judiciária de Castanhal para a abertura dos trabalhos no dia 23/05/2011, às 

10:00 horas, e para auxiliarem na execução dos serviços, durante o período de inspeção, até o seu encerramento no dia 27/05/2011, às 18:00 
horas. 

 
Cientificar os servidores de que não será autorizada a fruição de férias durante o período de realização da inspeção. 
 
Dê-se ciência. Publique-se. 
 

AVISO 
 
INSPEÇAO ORDINÁRIA DA VARA ÚNICA, NESTA INCLUÍDA O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO PREVIDENCIÁRIO E 

CRIMINAL, DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASTANHAL 
 
Período da Inspeção: 23 a 27 de maio de 2011 
Horário: 10:00h às 18:00h 
 
Os autos que serão objeto de Inspeção não poderão ser retirados da Subseção a partir do dia 16/05/2011, conforme art. 116, do 

Provimento n. COGER N. 38, de 12/06/2009: 
 
Os autos que serão objeto da inspeção não poderão ser retirados da secretaria a partir do quinto dia útil anterior aos trabalhos, de-

vendo o diretor de secretaria providenciar o retorno daqueles que se encontram fora, incluindo os que estejam com o Ministério Público ou em 
cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, sendo resguardada, em qualquer hipótese, a restituição do prazo. 

 
No período de 16/05/2011 a 20/05/2011, excluídos os processos retirados com carga, estarão suspensos os prazos, a marcação e a 

realização das audiências: 
 
A partir do prazo previsto no art. 116, e durante o período de realização da inspeção ordinária, excluídos os processos retirados com 

carga, estarão suspensos os prazos, a marcação e a realização das audiências, sem, entretanto, haver interrrupção 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. 

 
Por determinação do MM. Juiz Federal, com fundamento no Provimento acima mencionado, não haverá atendimento às partes, aos 

advogados ou aos procuradores no período da Inspeção Ordinária (23 a 27 de maio de 2011), exceto os casos urgentes e que possam acarre-
tar perecimento de direito. 
 
* Atos assinados pelo Diretor da Subseção de Castanhal, Juiz Federal José Valterson de Lima 

 
 

ORDENS DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO 21/11, DE 24.03.11 
 
Prestação de serviços de consultoria, técnica e operacional, controle e fiscalização, em nível de engenharia, da obra de  ampliação e 

reforma do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Santarém/PA, objeto do Contrato nº 11/2011. 
 
AUTORIZAR a empresa AREA ENGENHARIA LTDA a dar início a partir desta data, aos serviços de consultoria, técnica e operacio-

nal, controle e fiscalização, em nível de engenharia, da obra de ampliação e reforma do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Santa-
rém/PA, em estrita conformidade com as disposições do Contrato nº 11/2011, celebrado entre esta Seção Judiciária e a aludida empresa. 

Caberá ao Executor do Contrato adotar as providências necessárias para acompanhar e fiscalizar regularmente o andamento dos 
mencionados serviços. 

 
ORDEM DE SERVIÇO 22/11, DE 24.03.11 
 
Acompanhamento e fiscalização de Contrato 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e 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, 
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidor de função abaixo relacionada, para atuar como Executor do Contrato firmado entre esta Seção Judiciária e a 

Empresa selecionada para prestação de serviços na Subseção Judiciária de Santarém, ficando responsável pelo fiel cumprimento das obriga-
ções assumidas: 
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CONTRATO Nº EXECUTOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

11/2011 SUPERVISOR DA 
SEAFI-STM AREA ENGENHARIA Ltda.

Prestação de serviços de consultoria, técnica 
e operacional, controle e fiscalização, em 
nível de engenharia, da obra de  ampliação e 
reforma do Edifício-Sede da Subseção 
Judiciária de Santarém/PA 

24.03.2011 a 
03.07.2011 

 
ORDEM DE SERVIÇO 24/11, DE 07.04.11 
 
Gerenciamento de Atas de Registro de Preços  
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidor abaixo identificado para atuar como Gestor da Ata de Registro de Preços assinada entre esta Seccional e a 

Empresa selecionada para fornecimento de material de consumo. 
 

ATA Nº PROCESSO GERENCIADOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

21/2011 828/2010 Supervisor da SEMAP 
INFORMS 

FORMULÁRIOS E 
AUTOMAÇÃO LTDA 

Fornecimento de material consumo 
(Etiquetas auto-adesivas) 29.03.2011  

a 28.03.2012 

22/2011 828/2010 Supervisor da SEMAP MARCELO KOPTI 
TRANJAN-ME 

Fornecimento de material consumo 
(Etiquetas auto-adesivas) 

29.03.2011  
a 28.03.2012 

 
* Ordens de Serviço assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

DESPACHO 
 
PROCESSO Nº 791/10 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer Nº 67/2011 da Assistência Jurídica de fl. 72 e as delegações conferi-

das ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, inclusive no sistema do Comprasnet, 
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 Ele-
trônico nº 010/2011, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual aquisição de material de consumo para manutenção de equipamentos de 
refrigeração para a Seção Judiciária do Pará, ratificando a adjudicação realizada pelo pregoeiro à empresa ESTRELA DE BENFICA REFRI-
GERAÇÃO LTDA quanto ao Grupo ou Lote 01, constituído pelos itens 01 e 02, pelo valor global de R$17.680,00 (dezessete mil, seiscentos e 
oitenta reais), e o cancelamento do item 3 na fase de aceitação, o qual declaro fracassado, conforme termo de adjudicação de fls. 69/70 e in-
formação do pregoeiro de fl. 71, 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, inclusive proceder, em caráter de urgência, a aquisição do objeto do item 3 através de cotação eletrônica ou outro procedimento 
conveniente.  

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, 07.04.2011 
 
* Despacho assinado 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$) 

Imprensa Nacional Publicações de interesse desta 
Seccional no Diário Oficial da União 257/2009 10NE000017 04.11 06.04.11 4.798,46

Nelson Antonio Ferreira de Araújo Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 146/2010 10NE000186 04.11 06.04.11 768,00

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


