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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 115, DE 25.04.11** 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 

11.416/2006, na forma do disposto na Resolução n. 43/2008-CJF, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 305/2011, 
RESOLVE: 

CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores do Quadro de Pessoal desta Seção Judiciária, conforme abaixo relacionados:

CARGO DO SERVIDOR VIGÊNCIA DA CLASSE DO 
PADRÃO PARA 

CLASSE 
PADRÃO 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDADOS 

ELADI PINTO BARATA 01.04.2011 B 07 B 08 

TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA  

JOSIAS DA CONCEIÇÃO MOITA 19.12.2010 A 03 A 04 

MARÍLIA COUTINHO MALATO MONTEIRO 11.12.2009 A 04 A 05 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA N. 116, DE 25 DE ABRIL DE 2011** 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 

11.416/2006, na forma do disposto na Resolução n. 43/2008-CJF, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 305/2011, RESOLVE: 
CONCEDER PROMOÇÃO FUNCIONAL aos servidores do Quadro de Pessoal desta Seção Judiciária, conforme abaixo relacionados: 

CARGO DO SERVIDOR VIGÊNCIA DA CLASSE DO 
PADRÃO PARA 

CLASSE 
PADRÃO 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 

MARISE FARIA DE OLIVEIRA SANTANA 16.02.2011 A 05 B 06 

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 
 RAFAEL ARAÚJO TORRES 
4ª vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
 BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO 
5ª vara SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO 
 ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR 
6ª vara JOSE ALEXANDRE FRANCO 
 IVAN ARANTES JUNQUEIRA DANTAS FILHO 
7ª vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE 
8ª vara RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA 
 MELINA FAUCZ KLETEMBERG 
9ª vara CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 
 HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO 

DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUZ MIRANDA RODRIGUES

D A N I E L  S A N T O S  R O C H A  S O B R A  
 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  / PRISCILLA PINTO DE AZEVEDO 
Marabá JOÃO CÉSAR OTONI MATOS 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C. JR. 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 

AANNOO XXIIIIII   NN..006688 

Belém (PA), 27 de Abril de 2011 
(Quarta-feira) 
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CARGO DO SERVIDOR VIGÊNCIA DA CLASSE DO 
PADRÃO PARA 

CLASSE 
PADRÃO 

TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 

ADRIANA BASTOS 17.01.2011 A 05 B 06 

BRUNO MOREIRA SOUZA 16.01.2011 A 05 B 06 

LENO SÉLIO REIS DOS REIS 17.01.2011 A 05 B 06 

LILA MARA CHAGAS MONTEIRO SENNA 17.01.2011 A 05 B 06 

REJANE PINHEIRO DE SOUSA 11.12.2010 A 05 B 06 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 117, DE 27.04.11* 

  
A Juíza Federal Diretora do Foro, em exercício, da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os termos do Ofício nº 137/2011, da 4ª Vara, de 25.04.2011, e do Ofício nº 117/2011, da 8ª Vara, de 25.04.2011, 
RESOLVE: 
DISPENSAR e DESIGNAR os servidores para o exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 

FUNÇÃO 
SERVIDOR / CARGO 

DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Adalberto José Mendes Oliveira, Técnico 
Judiciário - Área Administrativa, Classe “A”, 
Padrão 01 

 
Assistente Técnico III do Serviço de Ativida-
des Destacadas da Coordenação do JEF, 
código FC-03 

Braz Augusto César da Silva Filizola, Técni-
co Judiciário - Área Administrativa, Classe 
“C”, Padrão 15 

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 4ª Vara, código FC-03 

Assistente Técnico II do Serviço de Ativida-
des Destacadas da Secretaria da 4ª Vara, 
código FC-02 

Geceni Specht, Analista Judiciário - Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 01 

Assistente Técnico III do Serviço de Ativida-
des Destacadas da Coordenação do JEF, có-
digo FC-03 

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 8ª Vara, código FC-03 

Pedro Roberto Menezes Chaves, Técnico 
Judiciário - Área Administrativa, Classe “C”, 
Padrão 15 

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 8ª Vara, código FC-03  

Rago Ivo Alves Rocha Coelho, Técnico Ju-
diciário - Área Administrativa, Classe “C”, 
Padrão 15 

Assistente Técnico II do Serviço de Ativida-
des Destacadas da Secretaria da 4ª Vara, 
código FC-02 

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 4ª Vara, código FC-03 

A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
PORTARIA N. 118, DE 27.04.11* 
 
 A Juíza Federal Diretora do Foro, em exercício, da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando o Ofício nº 84, do Núcleo de Apoio à Coordenação do JEF, de 01.12.2010, RESOLVE: 
 RELOTAR os servidores, a partir de 25.04.2011, conforme abaixo: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO 
SERVIDOR / CARGO 

DE PARA 
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Adalberto José Mendes Oliveira, 
Técnico Judiciário - Área Administrativa, 
Classe “A”, Padrão 01 

Secretaria da 8ª Vara Núcleo de Apoio à Coordena-
ção do JEF 

Geceni Specht, Analista Judiciá-
rio - Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 01 

Núcleo de Apoio à Coorde-
nação do JEF 

Gabinete do Juiz Federal 
Substituto da 8ª Vara 

Pedro Roberto Menezes Chaves, 
Técnico Judiciário - Área Administrativa, 
Classe “C”, Padrão 15 

Gabinete do Juiz Federal 
Substituto da 8ª Vara Secretaria da 8ª Vara 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 119, DE 26.04.11**  
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e com 

fundamento na Portaria/PRESI/CENAG 277, de 19/07/2011 
RESOLVE: 
Art. 1º - Instituir a equipe de trabalho da SECAD – Secretaria Administrativa – para atuar especificamente, em missão institucional, 

no período de 16 a 21 de maio, na adoção das providências administrativas relativas à finalização dos trabalhos de preparação para a soleni-
dade de instalação da Vara Federal no município de Redenção/PA, que consistem na condução de veículo de serviço até aquele município 
para apoio às atividades, verificação final de funcionamento dos sistemas informatizados e link de dados, contatos com autoridades do Muni-
cípio, distribuição de convites, contatos com fornecedores para contratação de bens e serviços visando atendimento das necessidades futuras 
da Vara, apoio à equipe precursora do TRF, dentre outras afins. 

Art. 2º -  A equipe será constituída pelos servidores a seguir relacionados: 
I – José Luiz Miranda Rodrigues, Diretor da SECAD, coordenador. 
II – Edvan Guilherme Souza de Barros, Supervisor da SEMAD. 
III – Cícero de Jesus Sousa Silva, Técnico Judiciário, Agente de Segurança. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 120, DE 27.04.11*  
A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, em exercício no uso de suas atribui-

ções legais, 

Considerando o disposto na Lei 5.010/66 (art. 56); e nas Resoluções nº 218/2000, e 444/2005-CJF; Provimento Consolidado 
COGER 39/2009-TRF1 e, 

Considerando o sistema de rodízio entre as Varas e os Juízes, resolve: 
DESIGNAR o Juiz Federal ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO e Juiz Federal Substituto BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO, 

bem como os servidores da 4ª vara da Seção Judiciária do Pará, para exercerem as atividades do plantão nos sábados, domingos, feriados e 
nos dias úteis, no horário fora do expediente forense, entre 18 e 9 horas, no PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2011, para conhecimento de: 

I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdi-
cional do magistrado plantonista; 

II – medida liminar em dissídio coletivo de greve; 
III - comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;  
IV - em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando á decretação de prisão 

preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada à urgência; 
VI - medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que 

da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; 
VII - medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se refere às leis nº 9.099, de 26 de se-

tembro de 1995 e 10.259 de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 
  

Juízes Federais Plantonistas: 
- Dr. Bruno Teixeira de Castro no período de 01 a 15.05.2011; 
- Dr. Antonio Carlos Almeida Campelo no período de 16 a 31.05.2011, nos termos do art.109, §3º do Provimento Geral da 

COGER/TRF 1ª Região nº 39/2009. 
 

- Servidores: 
01. GILSON PEREIRA COSTA – Diretor de Secretaria – de 01 a 15.05.2011 
02. IVANA FAYAL AGUIAR - Oficial de Gabinete – de 01 a 15.05.2011 
03. SUELLEN POLARO FRANCO DAVID - Supervisora da SEPOD – de 01 a 07.05.2011 
04. FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA – Supervisor da SEPIP – 08 a 14.05.2011 
05. MAURO CÉSAR DE A. CALDAS – Diretor de Secretaria Substituto - de 16 a 31.05.2011 
06. OLAVO FRANÇA DE S. JÚNIOR – Assistente Técnico V (SEADE) – de 16 a 31.05.2011 
07. ARLENE DE JESUS COSTA – Assistente Técnico III  – 15 a 21.05.2011 
08. AMAURI BEZERRA DE OLIVEIRA LUZ - Supervisor da SESUD – de 22 a 31.05.2011 
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O Magistrado e servidores plantonistas poderão ser contatados pelo telefone (91) 9133-1842. 
OBS: NO PLANTÃO, AS PETIÇÕES NÃO DEVEM SER ENCAMINHADAS PELO E-PROC, DEVENDO O INTERESSADO ENTRAR 

EM CONTATO DIRETO COM O PLANTONISTA PARA A ENTREGA DA PETIÇÃO. 
ESTABELECER que, nos finais de semana, feriados, pontos facultativos e recessos, o Juiz Plantonista da Capital ficará responsá-

vel, também, pelo plantão das Subseções Judiciárias de Altamira, Castanhal, Marabá e Santarém (Prov. COGER n. 39/2009). 
Os Juízes Federais Diretores das Subseções deverão publicar escala mensal dos servidores que atuarão no plantão. Integra apre-

sente portaria à escala de plantão dos Oficiais de Justiça desta Seccional referente ao mês de que trata este ato. 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

ESCALA DE PLANTÃO ORDINÁRIO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ 
MÊS: MAIO / 2011                          Portaria nº 120/2011-DIREF 

DIA 
DIA DA 

SEMANA NOME 
FONE   FIXO 

CELULAR 
01 DOMINGO OTÁVIO VASCONCELOS LIMA 3272-6099 9984-3489 
02 SEGUNDA ELADI PINTO BARATA - 9152-0404 
03 TERÇA MARCELINO AUGUSTO DA SILVA GOMES - 8825-8525 
04 QUARTA AROLDO JOSÉ COSTA SANTOS 3228-2200 8125-9871 / 8411-1307 
05 QUINTA EDMÍLSON COSTA DA ROCHA 3222-3227 - 
06 SEXTA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA COUTINHO 3272-9570 8812-2930 
07 SÁBADO MAURÍCIO VALÉRIO ALVES FONSECA 3226-4843 8881-2682 
08 DOMINGO MARIA HELENA DEMÉTRIO GAIA 3231-1954 8234-0575 
09 SEGUNDA SANDOVAL ROBERTO DE CASTRO LACERDA - 8131-8481 
10 TERÇA MARIA REGINA PINHEIRO - 8117-7212 
11 QUARTA PAULO VICENTE FERNANDES GALENDE 3222-4802 8115-5612 
12 QUINTA FRANCISCO CARLOS DE A. GUIMARÃES - 

 
8283-7587/8411-0897/9642-

1988 
13 SEXTA MAURO DE MORAES REGO BARROSO - 9184-6644 
14 SÁBADO DENISE FERREIRA CAMPOS - 8807-8789 
15 DOMINGO MÁRIO DIAI PIMENTEL ALBUQUERQUE 3222-3878 9128-7339 
16 SEGUNDA LEILA SOCORRO EIRÓ DO NASCIMENTO 3229-0099 9114-9420 / 8226-2465 
17 TERÇA DENISE FERREIRA CAMPOS - 8807-8789 
18 QUARTA ESTHER DOLORES DE PARIJÓS GALENDE 3222-4802 8128-8828 
19 QUINTA CELSA PEREIRA DOS SANTOS 3272-3150 9981-4906 
20 SEXTA OTÁVIO VASCONCELOS LIMA 3272-6099 9984-3489 
21 SÁBADO ROBERTO MAURO MARTINS GOMES 3237-3369 8830-6674 / 8177-6660 
22 DOMINGO MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO B. FREIRE 3228-2216 9144-8445 
23 SEGUNDA MAURÍCIO VALÉRIO ALVES FONSECA 3226-4843 8881-2682 
24 TERÇA MARIA HELENA DEMÉTRIO GAIA 3231-1954 8234-0575 
25 QUARTA MARIA CELESTE CARDOSO GARCIA 3277-1306 8876-3835 
26 QUINTA MÁRIO DIAI PIMENTEL ALBUQUERQUE 3222-3878 9128-7339 
27 SEXTA ROBERTO MAURO MARTINS GOMES 3237-3369 8830-6674 / 8177-6660 
28 SÁBADO ALDRIN JOSÉ GUIOMARINO DE LUCENA 3087-5620 8146-8744 / 9100-6564 
29 DOMINGO MARIA CARMELITA TEIXEIRA DE BARROS 4141-5566 8142-4444 
30 SEGUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO B. FREIRE 3228-2216 9144-8445 
31 TERÇA ALDRIN JOSÉ GUIOMARINO DE LUCENA 3087-5620 8146-8744 / 9100-6564 

 
* Portarias assinadas pela Diretora do Foro em exercício, Juíza Federal Hind Ghassan Kayath 
** Portaria assinada pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 
 
 

ORDENS DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO 28/11, DE 25.04.11 
 
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 

16/2011 808/2010 SUPERVISOR DA 
SEAFI-ATM. A.A. PIRES – ME 

Fornecimento de gêneros 
alimentícios e copos 
descartáveis 

15.04.2011  
a 14.04.2012 

Belém (PA), 25 de abril de 2011. 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 29/2011, de 27.04.2011 

 
Gerenciamento de Atas de Registro de Preços  
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  
RESOLVE: 
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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 

29/2011 593/2010 Supervisor da SEMAP 
HENRY EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS E 
SISTEMAS LTDA 

Fornecimento de material 
permanente (Relógio para 
protocolo eletrônico) 

15.04.2011  
a 14.04.2012 

30/2011 174/2011 Supervisor da SESEG 
T E M CORDERO 

COMÉRCIO E 
SERVIÇOS-ME 

Fornecimento de material 
consumo (Filtros para 
equipamentos de 
refrigeração) 

15.04.2011  
a 14.04.2012 

Belém (PA), 27 de abril de 2011. 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 30/2011, de 27.04.2011 

 
Gerenciamento de Atas de Registro de Preços  
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  
RESOLVE: 
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para atuarem como Gestores das Atas de Registro de Preços assinadas entre esta 

Seccional e as Empresas selecionadas para fornecimento de bens. 
 

ATA Nº PROCESSO GERENCIADOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

24/2011 560/2010 Supervisor da 
SEVIT EMBRATEC ECOFROTAS 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de 
veículos oficiais 

14.04.2011  
a 13.04.2012 

25/2011 791/2010 Supervisor da 
SESEG 

ESTRELA DE BENFICA 
REFRIGERAÇÃO LTDA. 

Fornecimento de material 
de consumo para 
manutenção de 
equipamentos de 
refrigeração 

14.04.2011  
a 13.04.2012 

26/2011 15/2011 Supervisor da 
SEMAP 

T e M CORDERO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS – ME 

Fornecimento de material 
de consumo para 
embalagem 

14.04.2011  
a 13.04.2012 

27/2011 15/2011 Supervisor da 
SEMAP 

PARÁ SUPRIMENTOS E 
INFORMÁTICA LTDA. – ME 

Fornecimento de material 
de consumo para 
embalagem 

14.04.2011  
a 13.04.2012 

Belém (PA), 27 de abril de 2011. 
* Ordens de Serviço assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 238/11-JFPA 
 
Considerando a delegação de competência decorrente da Portaria N. 214/2009-DIREF e as informações do Núcleo de Recursos 

Humanos às fls. 34/37,  
Considerando a necessidade de reconhecimento de parte do valor devido como despesa de exercícios anteriores, ressaltando que 

se trata de despesas tidas por oriundas de situações personalíssimas, não necessitando, portanto, de deliberação prévia de órgão colegiado 
competente (art. 1º da Res. 106/2010-CJF), nos termos da informação SECOI/TRF1 nº 338/2010, contida nos autos do Proc. Adm. 
4.765/2010-TRF1, 

CONCEDO ao servidor ALDAIR RODRIGUES MOREIRA, requisitado da Seção Judiciária de Minas Gerais, auxílio-moradia no valor 
de R$ 7.414,50 (sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinqüenta centavos), dos quais R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) são referen-
tes aos meses de janeiro a abril/2011 e R$ 214,50 (duzentos e quatorze reais e cinqüenta centavos), ao mês de dezembro/2010, com isenção 
do imposto de renda e da contribuição previdenciária, nos termos do art. 70, § 5º, da Resolução nº 4/2008-CJF. 

AUTORIZO a inclusão na próxima folha de pagamento dos valores de Auxílio-Moradia referentes aos meses de janeiro a abril do 
corrente exercício. 

RECONHEÇO a quantia de R$ 214,50 (duzentos e quatorze reais e cinqüenta centavos), discriminada no recibo de fl. 31, como o-
brigação relativa a Exercícios Anteriores em função de concessão de Auxílio-Moradia e, assim sendo, decorrente de situação personalíssima. 

Nos termos da orientação encaminhada através de mensagem eletrônica em 1º.04.2011 pela Secretaria de Planejamento e Admi-
nistração Orçamentária do TRF da 1ª Região (SECOR/TRF1), à SEPAG para preenchimento da planilha de Despesas de Exercícios Anterio-
res – Pessoal, conforme os ditames da Res. 106/2010-CJF.  

Após, à SEPLO/NUCAD para proceder ao encaminhamento dos valores orçamentários à SECOR/TRF1, consoante os prazos e ori-
entações informados por aquela Secretaria. 

Finalmente, retornem os autos ao NUCRE, para as providências relativas à inclusão em folha, ficando condicionado o pagamento do 
passivo de Exercícios Anteriores à disponibilidade de crédito orçamentário 

Publique-se. 
Belém, 27/04/2011. 
 
PROCESSO Nº 69/09 
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 de fl. 373-375 e os pareceres do NUCOI de fls. 377 e 391-v, AUTORIZO a celebração do segundo 
termo aditivo ao Contrato nº 18/2009, firmado entre esta Seccional e a empresa SCOVAN SERVIÇOS GERAIS LTDA, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de limpeza nas dependências da Subseção Judiciária de Altamira, nos termos dos artigos 40, inciso XI, 55, inciso III, e 
57, II, da Lei nº 8.666/93.  

O objeto deste termo aditivo é:  
1- A concessão de repactuação de preços para a manutenção da equação econômica-financeira do contrato, solicitada pela contra-

tada em 10/02/2011, vide fls. 335-372, em face do aumento salarial da categoria decorrente da convenção coletiva de trabalho da categoria 
2011/2012, cuja cópia encontra-se às fls. 339-372. A planilha definitiva encontra-se às fls. 389/390. 

PCTT: 10.100.02
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2- prorrogação da vigência do contrato pelo prazo de mais 12 (doze) meses, havendo, à fl. 379, a expressa 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. 389/390, sendo que o valor mensal do contrato passou a ser de R$3.992,86 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e oiten-
ta e seis centavos). O contrato, vigente até 07/05/2011, será prorrogado por ter sido demonstrado que é vantajosa a manutenção da atual con-
tratação, conforme fl. 378.  

3- Inclusão de dispositivos relativos ao provisionamento das verbas rescisórias. Deveras, verifica-se nesta matéria a necessidade de 
retenção dos valores da planilha da contratada, ali constantes a título de encargos trabalhistas, para adequar o contrato em tela à Resolução 
nº 98 do Conselho Nacional de Justiça, de 10 de novembro de 2009. Tal medida não caracteriza confisco nem penalidade, mas tão somente 
um ato de precaução da Administração perante um histórico de fatos nos mais diversos Órgãos, que já trouxeram prejuízo ao Erário. Note-se 
que referidos valores serão devolvidos na época oportuna.  

4- Quanto à exclusão do valor referente ao aviso prévio indenizado, esta medida foi tomada conforme parecer do NUCOI de fl. 377. 
Dessa forma, com base no Acórdão nº 1.828/2008 do TCU- Plenário, CONCEDO à contratada a repactução requerida com efeitos 

financeiros 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.  

 
PROCESSO Nº502/09  
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 de fls. 1229/1263 e os pareceres do NUCOI de fl. 1258, AUTORIZO a celebração do segundo ter-
mo aditivo ao Contrato nº 32/2009, firmado entre esta Seccional e a empresa ESE SEGURANÇA PRIVADA LTDA, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de vigilância e segurança armada na Seção Judiciária do Pará, Sede e  Subseções, nos termos dos artigos 40, inciso 
XI, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

 O objeto deste termo aditivo é:  
  1- A concessão de repactuação de preços para a manutenção da equação econômica-financeira do contrato, solicitada pela contra-

tada em 11/02/2011, vide fl. 1148, em face do aumento salarial da categoria decorrente da convenção coletiva de trabalho da categoria 
2011/2012, cuja cópia encontra-se às fls. 1193-1227. A planilha definitiva encontra-se às fls. 1264-1284 

 2- Exclusão do valor referente ao aviso prévio indenizado, medida tomada em obediência ao acórdão do TCU nº 3006/2010 - Plená-
rio. 

A presente decisão quanto à repactuação levará em conta as orientações exaradas no acórdão 1.828/2008 – TCU – Plenário, sendo 
que os trechos utilizados para demonstração da decisão são aqueles do ministro relator. Ressalte-se que a Advocacia Geral da União, através 
do Parecer AGU/JTB 01/2008, publicado no Diário Oficial da União, no dia 06 de março de 2009, às fls. 01-06, adotou a tese daquele acórdão.  

Tal acórdão, nas motivações do ministro relator, considera que a repactuação é um tipo de reajuste, tendo este como base o art. 40, 
conforme os itens 60 e 61 dessas motivações, a seguir:   

“ 60. Contudo, sendo a repactuação contratual um direito que decorre de lei (artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93) 
e, tendo a lei vigência imediata, forçoso reconhecer que não se trata, aqui, de atribuição, ou não, de efeitos retroativos à repactuação de pre-
ços.”  

61. A questão ora posta diz respeito à atribuição de eficácia imediata à lei, que concede ao contratado o direito de adequar os pre-
ços do contrato administrativo de serviços contínuos aos novos preços de mercado. Em outras palavras, a alteração dos encargos durante a 
execução contratual deve resultar na compatibilização da remuneração da contratada, de modo que se mantenha inalterada a equação finan-
ceira do ajuste. O direito à repactuação decorre de lei, enquanto que apenas o valor dessa repactuação é que dependerá da Administração e 
da negociação bilateral que se seguirá. (grifos desta Diretoria) 

A repactuação foi regulamentada pelo Decreto nº 2.271/97, não “como figura jurídica autônoma, mas como espécie de reajuste de 
preços, a qual, ao contrário de valer-se da aplicação de índices de preços, adota apenas a efetiva alteração dos custos contratuais”. 

Nota-se nas motivações do acórdão que a repactuação tem natureza declaratória, não atributiva, surgindo o direito de repactuar 
“quando ocorrer um aumento dos custos do contratado”, situação ocorrente na data da convenção ou acordo coletivo que fixou o novo salário 
normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo. 

Quanto ao prazo que a contratada dispõe para ingressar no órgão contratante com seu pedido de repactuação, encontra-se no a-
córdão a seguinte assertiva: 

  “102. Do que ressai do entendimento ora perfilhado, o prazo para que a contratada exerça, perante a Administração, seu direito à 
repactuação terá início, após observado o interregno mínimo de um ano, na data da homologação da convenção ou acordo coletivo que fixar o 
novo salário normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo a ser repactuado (podendo ou não, como mencionado 
nos itens 78 a 81 deste Voto, retroagir à data-base que ensejar a celebração dos referidos instrumentos) e findará no momento da assinatura 
de novo termo aditivo.” (grifos desta Diretoria) 

Entendeu-se no acórdão que a efetuação de termo aditivo de prorrogação contratual sem suscitar anteriores valores pactuados em 
acordo coletivo, ratifica os preços até então acordados, eis que a contratada deixa de exercer o seu direito à repactuação pretérita, com a 
conseqüente ocorrência da preclusão lógica. 

Tem-se então que o direito à repactuação tem seus limites pretéritos e futuros na data de termo aditivo que ratifique os valores do 
contrato em vigência. Diz o acórdão que “a aplicação de um instituto processual tal qual a preclusão (.....) decorre do entendimento de que a 
execução de um contrato é um processo, composto por diversos atos, que concede direitos e impõe obrigações às partes”.    

É importante ressaltar que há diferença entre “direito à repactuação”, este concedido pela lei e ocorrente a partir do fato “aumento 
dos custos do contratado”, prazo que a contratada tem para ingressar com seu pedido de repactuação, já aclarado acima, e efeitos financeiros 
decorrentes da repactuação. 

Os efeitos financeiros devem retroagir, caso a convenção ou o acordo coletivo prevejam, até a data base da categoria. Essa é a re-
gra desses normativos. 

Assim, se o acordo for feito no mês de maio e dispuser que os salários devem ter aumento desde a data-base e esta tiver o mês de 
janeiro como referência, os efeitos financeiros devem retroagir à data-base da categoria, tanto no que diz respeito ao pagamento dos salários 
de seus empregados pela contratada, como no que diz respeito ao pagamento da repactuação pelo órgão contratante. 

Nesse sentido o texto do acórdão: 

“ 81. A adoção da data-base como termo a quo para a incidência dos efeitos da repactuação contratual justifica-se pelo fato de que, 
regra geral, os efeitos do acordo ou convenção coletiva de trabalho que dispõe sobre majoração salarial retroagem à data-base da categoria 
que deu ensejo à revisão. 

82. Desse modo, considerando que, a partir da data-base, a empresa passa a arcar com o incremento dos custos da mão-de-obra 
ocasionado pela majoração salarial decorrente do acordo coletivo, a tese ora defendida encontra amparo nos princípios da justa correspon-
dência das obrigações e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme já abordado nos itens 65 e 66 deste Voto.”  (grifos desta Dire-
toria) 
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Obviamente que a Administração tem o dever de periodicamente perscrutar o mercado para verificar se suas contratações estão 

sendo ou continuam vantajosas, sendo certo que eventuais moras das contratadas para requererem suas repactuações prejudicam tal mister. 
Uma medida eficaz seria mensalmente o executor do contrato inquirir a contratada sobre a existência de convenções ou acordos coletivos 
com repercussões sobre os custos do contrato, e sempre as há, e instá-la a solicitar a respectiva repactuação.     

Observando o caso presente, verifica-se que os termos do contrato contrariam a análise efetuada no acórdão do TCU, pois limita o 
direito da contratada quando dispõe que os efeitos financeiros são devidos somente a partir da solicitação. Incidentalmente, devem ser ajusta-
dos os termos contratuais para o entendimento desta decisão, ao teor do acórdão nº 1.828/2008 –  TCU –  Plenário. 

  Dessa forma, quanto à retroatividade da repactuação do exercício passado nada há a ser revisto, eis que já houve a prorrogação 
contratual e respectivo termo aditivo limitadores do direito pelo instituto da preclusão lógica. Já quanto à presente repactuação deve-lhe ser 
concedida, retroagindo os efeitos financeiros até a data-base da categoria pelos motivos antes aclarados. 

Para elucidar mais a questão, veja-se o parecer da AGU citado, cuja conclusão na letra “ d”  aduz: “ quanto aos efeitos financeiros 
da repactuação nos casos de convenções coletivas de trabalho, tem-se que estes devem incidir a partir da data em que passou a viger efeti-
vamente a majoração salarial da categoria profissional” . Numa visão rápida dir-se-ia que os efeitos financeiros alcançariam a data da con-
venção coletiva, mas analisando-se as motivações do parecer, estas demonstram que tal data refere-se à data-base, regra geral com as ex-
ceções que podem ocorrer.  

Finalmente, esta Diretoria entende que a limitação observada pela ASJUR com base no art. 2º, § 1º da lei nº 10.192/2001, aplicada 
aos efeitos financeiros da repactuação contrariam os fundamentos do acórdão aqui analisado.  

Entenda-se que o interregno mínimo deva ser aplicado à efetuação do termo aditivo de repactuação, mas não à incidência dos efei-
tos financeiros da repactuação, cujo direito decorre de lei que regulamentou o art. 37 da Constituição Federal. De se observar que na letra 
“ C”  da conclusão do parecer da AGU, o interregno de um ano é entendido como aplicável ao prazo que a contratada tem para requerer a 

repactuação, in verbis: “ c) no caso das repactuações subseqüentes à primeira, o prazo de um ano deve ser contado a partir da data da últi-

ma repactuação;”   

Dessa forma, com base no Acórdão nº 1.828/2008 do TCU- Plenário, concedo a 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.  

Publique-se. 
Após, encaminhe-se conforme a seguir: 
1- À SEPLO, para solicitar recursos/empenhar a despesa, considerando o valor retroativo de R$21.215,01 (vinte e um mil, duzentos 

e quinze reais e um centavo) referentes ao período de janeiro a março de 2011, eis que, efetuando-se a operação matemática a diferença 
mensal a favor da contratada é de R$7.071,67 (sete mil, setenta e um reais e sessenta e sete centavos), e o novo valor mensal de 
R$72.400,75 (setenta e dois mil, quatrocentos reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha de fls. 1264-1284, em contraponto ao ante-
rior valor mensal de R$65.329,08 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e oito centavos), conforme primeiro termo aditivo de fls. 
1088-1092. 

2- À SECOM para formalizar o termo aditivo e demais providências, devendo adequá-la a esta decisão com respeito à cláusula de 
repactuação, valores mensais anteriores e atuais e exclusão do aviso prévio trabalhado. 

Belém (PA), 15/04/2011.        
 
* 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$) 

Consultórios de Profissionais de Saúde Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social. 243/2010 10NE000056 04.11 26.04.11 1.910,01

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 

NOME PROCESSO NOTA DE 
EMPENHO DESTINO (S) PERÍODO 

NÚMERO 
DE 

DIÁRIAS 

VALOR 
(R$) 

Sandra Lopes Santos Carvalho 232/2011 11NE000018 Salvador/Campo Formoso 27 a 29.03.11 2,5 1.438,50
* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 


