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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 129, DE 03.05.11 
 

O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a realização, no dia 07/05/2011, do processo seletivo para estagiários do curso de Direito, para preenchimento de va-

gas nesta Seção Judiciária; 
Considerando que a esta Administração incumbe assegurar o apoio logístico necessário para viabilizar a realização do mencionado 

evento; 
RESOLVE: 
CONVOCAR os servidores ÉLBER DE ALMEIDA SIQUEIRA, MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA, DANIEL SANTOS LE-

ÃO, EDVAN GUILHERME SOUZA DE BARROS, ROSELENE MARTINS DE MELO e o estagiário do curso de Administração BRUNO 
RAFAEL FURTADO DE LIRA, para atuarem na realização do citado processo seletivo no horário de 08:00 às 13:00 horas. 

ASSEGURAR aos referidos servidores e ao estagiário o direito à compensação de um dia pelo trabalho realizado. 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
* Portaria assinada pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
 

PORTARIA DA 8ª VARA 
 
PORTARIA Nº 008, DE 18.04.11 

 
RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA, JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA - COORDENADOR DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, e 
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei nº. 9.099/95, c/c art. 18 da Lei nº 10.259/2001, e na Resolução nº 32, de 13/11/2008, 

do Conselho da Justiça Federal; 
CONSIDERANDO que não houve candidatos inscritos ao processo seletivo de conciliadores divulgado por meio do Edital nº 

01/2008, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 1ª Região nº 132, em 21/10/2008, alterado pelo Edital nº 02/2008, publicado no 
Diário Eletrônico da Justiça Federal da 1ª Região nº 152, em 19/11/2008; e 

CONSIDERANDO a necessidade de criar procedimentos alternativos, visando à otimização dos serviços; 
R E S O L V E: 
Art. 1º. DESIGNAR como conciliador no Juizado Especial Federal Cível, para atuar no período de 01 (um) ano, a contar da publica-

ção desta Portaria, o estagiário do curso de Direito, Moisés dos Santos Silva. 
Art. 2º. Encaminhe-se cópia desta Portaria à COJEF – Coordenação dos Juizados Especiais Federais.  
Publique-se. Cumpra-se. 
Belém, 18 de abril de 2011. 

*Portaria assinada pelo Juiz Federal da 8ª Vara, Coordenador do JEF, Dr. Ronaldo Santos de Oliveira 

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..007711 

Belém (PA), 03 de Maio de 2011 
(Terça-feira) 
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PORTARIAS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁ-
RIA DE MARABÁ 

 
PORTARIA Nº 19, DE18.04.11 
 
O Doutor JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, no uso de suas atribuições le-

gais, 
R E S O L V E: 
DESIGNAR os servidores MARCO ANTONIO NUNES LEITE, Diretor de Secretaria, JOÃO ITAGUARY MILHOMEM COSTA, Super-

visor da SESAP e VICTOR MAURO PACHECO GARCIA, Técnico Judiciário, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão en-
carregada de promover a seleção de estagiários para esta Subseção Judiciária de Marabá, em conformidade com o EDITAL nº 02/2011. 
                 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
 

PORTARIA Nº 020, DE 26.04.11 
 
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 31.05.2011 
Substituto Automático Nilson Amaral Júnior – Diretor de Secretaria Substituto - 

(094) 8155-7353 
 

Clédiston Ramos de Souza Oficial de Justiça Avaliador Federal 01 a 10.05.2011 
Juliano Juks Costa Sousa  Oficial de Justiça Avaliador Federal 11 a 19.05.2011 
Dária de Fátima Fonseca Chaves Balieiro  Oficiala de Justiça Avaliadora Federal 20 a 31.05.2011 
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. 
 
* Portarias assinadas pelo Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, Juiz Federal João César Otoni de Matos 
    
                                               

EDITAL SUBSEÇÃO DE MARABÁ 
 

EDITAL Nº02, DE 18.04.11 
 

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ (PA) 
 
 O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ faz saber que fará realizar, no dia 3 de junho de 2011, pro-
va de conhecimentos específicos de Direito para seleção de estagiários, de acordo com instruções constantes do presente edital. 

INSTRUÇÕES: 
 I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  

1. Para a contratação após classificação no presente processo seletivo exige-se do candidato estar cursando a partir do 2º ano de 
Direito/3º Semestre. 

2. A carga horária do estágio a ser prestado é de 20 (vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-
feira. 
 3. Os classificados farão parte do cadastro de reserva para contratação durante o prazo de validade do processo seletivo. 
 4. O estagiário/estudante perceberá uma ajuda de custo correspondente ao valor de R$600,00 (seiscentos reais) e o auxilio-
transporte no valor de R$4,00 (quatro reais) por dia útil. 
  
 II – DAS INSCRIÇÕES 
 1. As inscrições serão realizadas no período de 25 de abril de 2011 a 01 de junho de 2011, no horário de 12 às 19 horas, de segun-
da à sexta-feira, no edifício-sede desta Subseção Judiciária, localizado na Praça do Mogno, 6665, Agrópolis, Bairro Amapá, nesta cidade. 
 2.  A inscrição será gratuita. 
 3.  No ato da inscrição o candidato deverá apresentar-se no local munido do original da cédula oficial de identidade. 
 4.  Em obediência ao disposto no § 5º do art. 17 da Lei n. 11.788/08 e ao § 2º do art. 8º da Resolução n. 39/08 do CJF, será reser-
vada uma vaga ao candidato portador de deficiência. 
 5.   O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a na ficha de inscrição, que deverá 
ser acompanhada de laudo médico atestando a necessidade de condições especiais de trabalho em face do grau de incapacidade da defici-
ência física. 
  

III – DA APLICAÇÃO DA PROVA 
 1. A prova realizar-se-á no dia 3 de junho de 2011 (sexta-feira), das 14 às 18 horas, na sede da Subseção Judiciária de Marabá, lo-
calizada na Travessa Ubá, Bairro Amapá, nesta cidade, devendo o candidato comparecer no local 30 (trinta) minutos antes do horário estabe-
lecido. 
 2. Somente terá acesso à sala de aplicação da prova o candidato que estiver munido do original da cédula de identidade. O referido 
documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
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 3. O candidato deverá comparecer no local designado munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 4. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
 

a) Apresentar-se após o horário determinado para início da prova; 
b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento do fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou usando livros, notas ou impressos não permitidos; 
f) lançar mãos de meios ilícitos para a realização da prova; 
g) não devolver integralmente o material recebido; 
h) perturbar a ordem dos trabalhos. 

 
IV – DA PROVA 
1. A prova conterá 03 (três) questões discursivas, valendo 2 (dois) pontos cada, mais uma redação valendo 04 (quatro) pontos, tota-

lizando 10 pontos, e versará sobre assuntos constantes do programa divulgado no Anexo I deste Edital. 
 
V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
1. As respostas deverão ter o mínimo de 5 e máximo de 15 linhas, e serão julgadas pelo conteúdo, apresentação e correta aplicação 

das regras ortográficas e gramaticais da língua portuguesa. A redação terá no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. 
 

VI – DA CLASSIFICAÇÃO 
1. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota. 
2. Serão considerados desclassificados os candidatos que não alcançarem a nota 5,0 (cinco). 
3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 

a) estiver cursando a série mais avançada ou 
b) for mais velho. 

 
VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
O resultado final será divulgado na página desta Subseção Judiciária e afixado no quadro de avisos do prédio-sede. 

VIII – DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária. 

 
IX – DA VALIDADE 
O prazo de validade da seleção será de 01 (um) ano, contado da homologação do resultado, prorrogável uma vez por igual período, 

a critério da Administração. 
 

X – DA CONVOCAÇÃO 
1. A aprovação na seleção não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o 

prazo de validade da seleção. 
2. Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação, no limite das vagas existentes ou que surgirem dentro do 

prazo de validade da seleção. 
 

 3. O candidato que for convocado deverá fornecer cópia dos seguintes documentos: Carteira de identidade; CPF; título eleitoral; 
comprovante de residência; comprovante de Conta Bancária (Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica Federal) e histórico escolar, assim 
como 2 (duas) fotografias 3x4; atestado de matrícula no Curso de Direito; atestado médico e hemograma. 

4. Para fim da convocação deverá o candidato manter atualizados endereço e telefone na Secretaria desta Subseção.  
5. O candidato que for convocado e não assumir a vaga, no prazo de 5 (cinco) dias, perderá o direito à contratação.  

XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. O início do estágio dar-se-á com a assinatura do respectivo contrato. 
2. Qualquer alteração no local de realização das provas será comunicada aos candidatos com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) ho-

ras de antecedência, através de informação afixada nos quadros de avisos desta Subseção Judiciária e da UFPA - Campus Universitário de 
Marabá, e de nota publicada na imprensa local. 

3. Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Comissão instituída para a realização do certame.   
 
Marabá/PA, 18 de abril de 2011. 

 
* Edital assinado pelo Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, Juiz Federal JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 178/11* 
Em face das informações constantes dos autos, da manifestação da SECOM à fl. 47, do parecer da ASJUR n°87/2011, à fl. 48, e 

das delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO, desde que feitas 
às correções do parecer do ASJUR, o Edital de fls. 24-46, inclusive o seu Termo de Referência de fls. 36 – 37, cujo objeto é o registro de pre-
ços para eventual contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (compressores trifásicos) da Seção Judiciária do Pará. 
Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, sob o sistema 
de registro de preços, observadas as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decretos nº 5.450/2005 e 3.931/2001, indicando para con-
duzi-lo o servidor Luís Henrique de Carvalho Lopes, o qual ficará responsável pelas publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxi-
liado pelo servidor Sebastião Jardim Bitencourt, que comporá a equipe de apoio.  

Publique-se no boletim de serviço. 
Encaminhe-se a SECOM para providenciar o recomendado pela ASJUR. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
Belém, 02.05.2011 
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PROCESSO Nº 134/11* 
Em face das informações constantes dos autos, da manifestação da SECOM à fl. 41, do parecer da ASJUR n°86/2011, à fl. 42, e 

das delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO, desde que feitas 
às correções apontadas pelo parecer jurídico, o Edital de fls. 29-40, inclusive o seu Termo de Referência de fls. 34-v – 35-v, cujo objeto é o 
registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (carrinhos para transportes de proces-
sos) da Seção Judiciária do Pará e  suas Subseções. Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por lote, sob o sistema de registro de preços, observadas as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e De-
cretos nº 5.450/2005 e 3.931/2001, indicando para conduzi-lo o servidor Luís Henrique de Carvalho Lopes, o qual ficará responsável pelas pu-
blicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor Edvan Guilherme Souza de Barros, que comporá a equipe de apoio.  

Publique-se no boletim de serviço. 
Encaminhe-se à SECOM para providenciar a recomendação da ASJUR. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
Belém, 02.05.2011 

 
PROCESSO Nº 374/09** 

(...)Ante o exposto, com base nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 
06/07/2009, e no parecer da ASJUR, que também adoto como um dos fundamentos desta decisão, RECEBO a defesa prévia da empresa em 
tela, considerando-a, porém, insuficiente para afastar as razões que deram ensejo à aplicação da penalidade antes discutida, mas pelos moti-
vos acima declinados diminuo em 50% (cinqüenta por cento) o valor da multa aplicável à empresa VIABUS VEÍCULOS LTDA. 

Publique-se. 
À SEOFI para devolver à contratada o valor da diferença entre o valor da retenção e o valor da multa aplicada. 
À SESUD/SECAD para emitir ofício à contratada dando ciência desta decisão nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. O ofício 

deverá ser instruído com a cópia do parecer da ASJUR e deste ato. 
Decorrido o prazo recursal, sem manifestação da contratada, encaminhem-se os autos à SEOFI para registrar a infração no SICAF. 
Belém, 03.05.2011. 

* Despachos assinados pela Diretora da Secretaria Administrativa em exercício, Tânia Luna Serruya Maia Jauffret 
** 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$) 

Auto elétrica e baterias Ltda ME 
Aquisição de bateria automotiva para 
veículo da Subseção Judiciária de 
Marabá 

228/2011 11NE000333 05.11 03.05.11 310,00

Simone Maria Bezerra Arias Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social. 268/2011 11NE000295 

 11NE000296 05.11 03.05.11 664,00

S O S Serviços Operacionais de 
Saneamento Ltda ME 

Serviços de desinsetização, 
desratização e descupinização na 
Seção Judiciária do Pará 

44/2011 11NE000015 05.11 03.05.11 1.267,50

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


