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PORTARIA DA SECAD 
 
PORTARIA Nº 108, DE 08.04.11 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando os termos do Ofício nº 40/2011, da 2ª Vara, de 07.04.2011 e da mensagem s/n da 1º Vara, de 08.04.2011, RESOLVE: 
 
CONVOCAR os servidores abaixo, para reassumirem suas atividades em face da imperiosa necessidade do serviço, interrompendo-

se o gozo de seus períodos 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 
Maximiliano José Quadros Rocha, Analista Judiciário - 
Área Judiciária, Classe “B”, Padrão 08 2ª etapa 2009/2010 08.04.2011 06 -------- 

Thaíse Nazaré Elgrably de Melo e Silva Zatz, Técnico 
Judiciário - Área Administrativa, Classe “B”, Padrão 06 1ª etapa 2010/2011 07.04.2010 02 -------- 

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

 
* Portaria assinada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

SUBSEÇÃO DE SANTARÉM 
 
EDITAL DE INSPEÇÃO 
 
O Doutor FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Santarém, no uso de 

suas atribuições legais, 
 
FAZ SABER aos que lerem o presente Edital, ou dele conhecimento tiverem, que no período de 09 a 13 de maio de 2011, na sede 

desta Vara Única, localizada na Av. Marechal Rondon, 853, esq. c/ Curuá-Una, Prainha, Santarém/PA, realizar-se-á a INSPEÇÃO GERAL 
ORDINÁRIA dos serviços desta Subseção (inclusive Juizados Especiais Federais), na forma estabelecida pelo art. 13, incisos III, IV e VIII, da 
Lei n. 5.010/66, arts. 114 a 129 do Provimento n. 38, de 12/06/2009, sob a presidência do titular do Juízo, que fará observar o que segue: 

I - A INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA dar-se-á no horário de 09 h às 18 h, durante o período de 09/05/2011 a 13/05/2011 podendo 
excepcionalmente ser prorrogada por mais 05 dias úteis; 

II - Os PRAZOS ficarão SUSPENSOS no período de 02/05/2011 a 13/05/2011, exceto para os processos retirados mediante carga, 
cujo prazo expire após o início dos trabalhos. 

III – Durante o período de Inspeção: 
Não haverá interrupção da distribuição; 
Haverá suspensão da marcação e realização de audiências, salvo em virtude do previsto no item 4; 

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 006600 

Belém (PA), 11 de Abril de 2011 
(Segunda-feira) 
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Não haverá expediente destinado às partes, ficando suspensos os prazos processuais e limitando-se a atuação do juízo ao recebi-

mento de reclamações ou à hipótese do item 4; 
O juízo somente tomará conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar perecimento de direitos ou 

assegurar a liberdade de locomoção. 
IV - Ficam CONVIDADOS para o acompanhamento da INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA, o Ministério Público Federal, a Advocacia-

Geral da União e a Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Santarém; 
V – O Juízo receberá as reclamações que as partes entenderem cabíveis. 
VI- Ficam INTIMADOS os senhores advogados, senhores peritos e representantes do Ministério Público Federal, Advocacia-Geral 

da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria Federal no Pará, Ibama, INSS, Incra e da Polícia Federal que, a partir de 
02/05/2011, quinto dia útil anterior ao início da inspeção, os processos que serão objetos da inspeção não poderão ser retirados e, ainda, a 
devolverem, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a contar da publicação deste edital, os retirados mediante carga e com os prazos esgota-
dos, sob pena de busca e apreensão; 

Expedido nesta cidade de Santarém, Estado do Pará, aos 11 dias do mês de abril de 2011. Eu,_______________ (Sinara Gerla 
Queiroz de Almeida Guimarães), Diretora de Secretaria, o conferi e subscrevo. 

 
 

PORTARIA DE CASTANHAL 
 
PORTARIA Nº 11/2011, DE 11.04.11 
 
Autoriza a utilização de Catalogador Virtual de Documentos para fins de registro de sentenças e decisões proferidas na Vara Única 

da Subseção Judiciária de Castanhal-PA. 
 
O DOUTOR JOSÉ VALTERSON DE LIMA, Juiz Federal da Vara Única da SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASTANHAL, nos termos 

do artigo 349, do Provimento/COGER n. 38 de 12/06/2009, com redação dada pelo PROVIMENTO/COGER 39, de 03/11/2009, 
    
Considerando: 
 
a) o aumento crescente do número de processos e o custo elevado na elaboração de livros para fins de registros de sentenças e 

decisões e a necessidade de se buscar resultados efetivos nos serviços, com a redução de custos na montagem de livros, na emissão de fo-
tocópias, objetivando, ainda, segurança no arquivamento informatizado de dados e facilidade no seu manuseio;  

 
R E S O L V E: 
 
1 – determinar que as sentenças e decisões sejam registradas no Catalogador Virtual de Documentos, com a dispensa de formação 

de Livro de Registro de Sentenças e Livro de Registro de Decisões liminares e antecipações de tutela; 
 
2 – designar como responsáveis pela catalogação dos documentos no CVD os Oficiais de Gabinete do Juiz Titular e do Juiz Substi-

tuto e os Assistentes Técnicos III do Juiz Titular e do Juiz Substituto; 
 
3 – determinar que uma vez assinadas a sentença ou a decisão, o arquivo seja conferido e arquivado, imediatamente, no CVD, com 

as cautelas legais e com observação das exigências contidas no artigo 349 do Provimento Geral, ficando cada servidor responsável pela con-
ferência e exatidão dos lançamentos no CVD; 

 
4 – determinar que na primeira semana de cada ano os oficiais de gabinete solicitem o backup (cópia) de todos os arquivos para a 

SEINF-PA, o qual deverá ser guardado em Secretaria; 
 
5 – Ratificar os registros já efetuados desde 01/03/2010 por meio do referido sistema. 
 
Dê-se ciência. Publique-se. Registre-se.   

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 191/11 (*) 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer do NUCOI de fl. 28, a informação da SEAJU de fl. 27, a disponibilida-

de orçamentária de fl. 24 e as delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, 
AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor de R$ 560,30 (quinhentos e sessenta reais), em favor da empresa SARAIVA S/A 
LIVREIROS EDITORES, referente à aquisição de códigos e outros para a Subseção Judiciária de Marabá, conforme proposta de fl. 26, ao teor 
do art.24, II da lei 8666/93. 

À SEPLO, para providenciar a emissão da nota de empenho, registrando no empenho que seguirá em anexo as condições do forne-
cimento e as penalidades para o caso de inadimplemento. 

Após, à SEMAP para enviar a nota de empenho e a cópia deste despacho à Subseção e aguardar a remessa da nota fiscal. 
Belém, 08.04.2011 
 
PROCESSO Nº 560/10 (*) 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer Nº 072/2011 da Assistência Jurídica de fl. 147 e as delegações con-

feridas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, inclusive no sistema do Com-
prasnet, 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 09/2011, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual contratação de empresa para implantação e gerenciamento de 
um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado para prestação de serviços de gerenciamento 
da frota de veículos oficiais da Justiça Federal no Pará, ratificando a adjudicação realizada pelo pregoeiro à EMPRESA BRASILEIRA DE 
TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA,  conforme termo de adjudicação de fl. 145, para que se produzam todos os 
efeitos legais, nos termos do Decreto nº 5.450/2005 e 3.931/2001 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 Judici-
ária e a Empresa adjucatária, o Supervisor da Seção de Vigilância e Transportes, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das obrigações 
assumidas. Emita-se a ordem de serviço. 
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 Belém, 08.04.2011 
 
PROCESSO Nº 220/10 (*) 
[...] 
Dessa forma, com base no Acórdão nº 1.828/2008 do TCU- Plenário, concedo à contratada a repactução requerida com efeitos fi-

nanceiros retroativos à data-base, devendo ser modificada a cláusula contratual para adequar-se a esta decisão. Resumindo: a contratada 
tem o direito à repactuação desde a convenção ou acordo coletivo de trabalho até à efetivação de termo aditivo que ratifique os dispositivos 
contratuais, com efeitos financeiros à data-base da categoria ou outro que a convenção ou acordo coletivo especificar.   

O termo a quo para a incidência dos efeitos da repactuação é o dia 01/01/2011, data dos efeitos da convenção coletiva embasadora 
da reapactuação.  

Adicionalmente, em que pese a observação do NUCOI em seu parecer, reputo indevida a exclusão do valor referente ao aviso pré-
vio indenizado, eis que o contrato ainda não tem 12 (doze) meses de vigência, condição ínsita no acórdão do TCU nº 3.006/2010 – Plenário,. 

Publique-se. 
Após, encaminhe-se conforme a seguir: 
1- À SEPLO, para solicitar recursos/empenhar a despesa, no valor de R$1.494,06 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e 

seis centavos) referentes aos valores retroativos do período de janeiro a março de 2011, eis que, efetuando-se a operação matemática a dife-
rença mensal a favor da contratada é de R$498,02 (quatrocentos e noventa e oito reais e dois centavos) diante do novo valor mensal de 
R$6.206,04 (seis mil, duzentos e seis reais e quatro centavos), conforme planilha de fls. 281-286. 

2- À SECOM para formalizar o termo aditivo e demais providências, submetendo a minuta do termo aditivo à ASJUR. 
Belém (PA), 08/04/2011 
 
PROCESSO Nº 870/10 (**) 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fls. 164, o parecer do NUCOI de fl. 165 e 

as delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, HOMOLOGO, nos termos do 
art. 11, XX do Decreto nº 3.555/2000 c/c o art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 04/2011, 
cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva dos condicionadores de ar de janela e centrais de ar, tipo split da Subseção Judiciária de Marabá, ratificando a adjudicação 
do lote nº 01, no valor global de R$7.015,00 (sete mil, e quinze reais), e do nº 02, no valor global de R$31.295,00 (trinta e um mil, duzentos e 
noventa e cinco reais), realizada pelo pregoeiro à empresa T. S. FRANCO JUNIOR COMÉRCIO- EPP, conforme ata da sessão pública de fl. 
158, para que se produzam todos os efeitos legais, nos termos do Decreto nº 3.555/2000 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 da SEAFI da Subseção Judiciária de Marabá, que ficará responsável pelo fiel cumpri-
mento das obrigações assumidas. Emita-se a ordem de serviço. 

 Belém, 11.04.2011 
 
PROCESSO Nº 687/10 (**) 
Em face das informações constantes dos autos, do parecer da ASJUR n° 068/2011 à fl. 61 e das delegações conferidas ao Diretor 

da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de fls. 45-51-v, inclusive o seu Termo de Refe-
rência de fls. 50/51, desde que efetuadas as correções recomendadas pela ASJUR, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo para 
equipamentos de refrigeração para a Subseção Judiciária de Castanhal. Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote e item, observadas as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto nº 
5.450/2005, 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 Heron Cardias e Silva, que comporá a equipe de apoio.  

Publique-se no boletim de serviço. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
 Belém, 11.04.2011 
 
PROCESSO Nº 015/11 (**) 
Considerando as informações constantes dos autos, o parecer da Assistência Jurídica de fl. 95, o parecer do NUCOI de fl. 98 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 11/2011), cujo objeto é o Registro de Preço para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de materiais de 
consumo para embalagem para a Seção Judiciária do Pará, ratificando a adjudicação realizada pelo pregoeiro às empresas PARA 
SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA-ME (GRUPO 1 e 2)  

nos valores globais de R$4.270,00 (quatro mil, duzentos e setenta  reais), e  de R$ 3.685,00 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco 
reais), respectivamente, e à empresa T E M CORDERO COMERCIO E SERVIÇOS ME (ITEM 10), no valor global de R$2.399,00 (dois mil, 
trezentos e noventa e nove reais), conforme termo de adjudicação de fls. 90-93, 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 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, 11.04.2011 
 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
** Despachos assinados pela Diretora da Secretaria Administrativa em exercício, Tânia Luna Serruya Maia Jauffret 

 
 

COMPENSAÇÃO 
 
01. DIAS TRABALHADOS NO PLANTÃO 06. SUBSEÇÃO DE SANTARÉM – Mutirão de audiências em 

agosto/2010 
02. DIAS TRABALHADOS NO RECESSO 2010/2011 07. SUBSEÇÃO DE SANTARÉM – Mutirão no dia 13.11.10 
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03. DIAS TRABALHADOS NO RECESSO 2009/2010 08. SUBSEÇÃO DE SANTARÉM – Preparo de autos para mu-

tirão de audiências 
04. DIAS TRABALHADOS NO RECESSO 2008/2009 09. SUBSEÇÃO DE SANTARÉM – Correição Extraordinária 

em janeiro/2010 
05. DIAS TRABALHADOS NO ELEITORAL  
 

SERVIDOR PROCESSO 
Nº CARGO/FUNÇÃO DIAS TRABALHADOS COMPENSAÇÃO FUNDA-

MENTO 
Ester Amazonas Marinho ------------- Técnico Judiciário Horas extras 25 e 28.03.11 06 e 07 
Ester Amazonas Marinho ------------- Técnico Judiciário Horas extras 27.08.10 08 

Lívia Scarano Corrêa ------------- Técnico Judiciário 17, 18 e 28.09.10; ho-
ras extras 24 a 27.05.11 01 e 09 

* Autorizações assinadas pelo Diretor da Subseção, Juiz Federal Francisco de Assis Garcês Castro Júnior 
 


