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PORTARIA DA 8ª VARA 
 
PORTARIA Nº 001, DE 25.04.11 
 
RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA, JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA, COORDENADOR DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, e 
 
CONSIDERANDO a INSPEÇÃO ORDINÁRIA, a ser realizada neste Juízo, no período de 16 a 20.05.2011, nos termos do art. 13, III 

e VIII, da Lei 5.010, de 30/05/1966, o art. 114 e seguintes do PROVIMENTO/COGER n. 38, de 12/06/2009, com a redação dada pelo 
PROVIMENTO/COGER n. 39, de 03/11/2009, bem como a Resolução n. 496, de 13/02/2006, alterada pela Resolução n. 530, de 30/10/2006, 
do Conselho de Justiça Federal; 

 
RESOLVE: 
 
DETERMINAR o horário de 08:00 às 19:00 horas para o desenvolvimento dos trabalhos; 
 
CONVOCAR os servidores abaixo relacionados, em exercício na 8ª Vara e no Núcleo de Apoio à Coordenação do JEF, para acom-

panhar a abertura dos trabalhos, no dia 16.05.2011, às 09:00 horas, bem como auxiliar na execução dos serviços da inspeção, até seu encer-
ramento, no dia 20.05.2011, às 18:00 horas; 

 
Adalberto José Mendes Oliveira 
Aldair Rodrigues Moreira 
Ana Cristina Guimarães Lameira 
Augusto Cezar Repolho Pimentel 
Carla Patrícia Ribeiro Tomaz 
Cléa Marly Godinho Coutinho 
Cristiano Inácio Gomes 
Dione Rabelo de Moura 
Elizabeth Siqueira Tostes 
Ellen do Socorro da Silva Miranda 
Fabrício da Costa Gonçalves  
Geceni Specht  
Giselle Maués Ohashi Lauzid 
Izabel Martins Araújo Lima 
Jackson Luiz da Silva Azevedo 
Jorge Artur Martins Merícias 
José Arnaldo Pereira Sales 
Leila Mônica Pauxis Lacerda 
Luiz Alessandro Friaes Nunes 

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 LUIZ 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..008811 

Belém (PA), 17 de Maio de 2011 
(Terça-feira) 
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Marcelo Walberto Borges da Silva 
Maria da Silva Farias Pinheiro 
Maria de Fátima Freitas dos Santos 
Maria de Nazaré Chaar Chaves 
Nilton Santos Souto 
Pedro Roberto Menezes Chaves 
Rago Ivo Alves Rocha Coelho 
Regina Lúcia Moura Barbosa 
Roberto Duarte da Paixão Júnior 
Sarah Helena Fernandes Coelho 
Sílvia Regina da Silva Faria 
 
CIENTIFICAR os servidores de que não serão concedidas férias durante o período de realização da inspeção; 
 
DETERMINAR que, em caso de prorrogação da jornada de trabalho, enquanto houver impossibilidade de pagamento das horas ex-

traordinárias, haverá compensação das horas trabalhadas; 
 
DETERMINAR à Secretaria que adote escala de revezamento, possibilitando o intervalo de uma hora, destinado ao descanso e ali-

mentação dos servidores ora designados, que não será computada como hora extraordinária. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

 
 

ATOS DA 9ª VARA 
 
PORTARIA Nº 001, DE 06.05.11 
 
O DOUTOR HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO, Juiz Federal Substituto da 9ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, 

no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 13, incisos III, IV e VIII da Lei nº 5.010/66 e artigo 114 e seguintes do Provimento nº 
38, de 12/06/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, RESOLVE: 

 
I - A inspeção anual dos serviços da Secretaria da 9ª Vara será realizada no período de 06 a 10 de junho do corrente ano, no horário 

de 09:00 às 19:00 horas. 
II – Convocar todos os servidores da Vara para a realização dos trabalhos devendo ser obedecida jornada de 08:00 horas e deter-

minar a adoção de escala de revezamento, sendo destinada uma hora para a alimentação e o descanso dos servidores. A hora destina ao 
descanso e alimentação não será computada na jornada diária. 

III – Haverá prorrogação da jornada de trabalho, se houver necessidade.  
IV – Não será autorizada a fruição de férias durante o período de realização da Inspeção, ficando suspensas as eventualmente em 

curso. 
V - Previamente à realização da inspeção, com antecedência mínima de quinze dias úteis, ou seja, até o dia 16.05.2011, deverá ser 

publicado e afixado, em local próprio do fórum, o edital que regerá os trabalhos; afixados avisos às partes; expedidos os ofícios ao Ministério 
Público Federal, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Defensoria Pública da União e à Advocacia-Geral da União, convidando-os para acom-
panhamento dos trabalhos de instalação, desenvolvimento e encerramento da inspeção; cujas reclamações deverão ser tomadas a termo. 

VI – Os autos que serão objeto da inspeção não poderão ser retirados da secretaria a partir do quinto dia útil anterior aos trabalhos, 
a saber, dia 30.05.2011, devendo a diretoria providenciar o retorno daqueles que se encontram fora, incluindo os que estejam com os Advo-
gados, o Ministério Público e a Polícia Federal, ou em cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, sendo resguardada, 
em qualquer hipótese, a restituição de prazo.  

VII - A partir do dia 30.05.2011 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 interrupção da distribuição.  

VIII - Serão apreciados somente os pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar perecimento de direito ou  assegu-
rar a liberdade de locomoção. 

IX – Não haverá atendimento às partes no período da inspeção (06 a 10/06/2001), exceto em casos de perecimento de direito. 
X – Serão excluídos da inspeção os processos: 
a) movimentados pelos magistrados (despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentenças) e pelo diretor de secretaria (atos 

ordinatórios) nos últimos sessenta dias, a contar de 07.04.11; 
b) sobrestados ou suspensos nos termos dos artigos 40 da Lei n. 6.830/80 e 265 e 791 do Código de Processo Civil, e nas demais 

hipóteses legais; 
c) apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa; 
d) dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação de contra-razões ou remessa para o 

tribunal; 
e) distribuídos desde o dia 30.05.2011; 
f) que estejam fora da secretaria com carga dentro do prazo, hipótese em que este não se suspenderá; 
g) com audiência designada; 
h) aguardando pagamento de precatório. 
XI – os processos, os livros e papéis que serão inspecionados deverão ser apresentados com a inscrição “Vistos em Inspeção”. 
Dê-se ciência. Publique-se. 
 
EDITAL DE INSPEÇÃO 2011 
 
O DOUTOR HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO, Juiz Federal Substituto da 9ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, 

em face do que dispõe a Portaria nº 01 de 06/05/2011, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER, aos que lerem o presente edital, ou de-
le conhecimento tiverem, que nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de junho de 2011, das 09:00 às 19:00h, na sede da Justiça Federal – Seção Judiciária 
do Estado do Pará, localizada na Rua Domingos Marreiros, 598, 8º andar, Umarizal, Belém/Pa, na Secretaria da 9ª Vara, sob a presidência do 
Juiz Federal Substituto, 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 INSPEÇÃO ORDINÁRIA dos serviços da secretaria, na forma estabelecida pelo artigo 
13, incisos III, IV e VIII da Lei nº 5.010/66 e artigo 114 e seguintes do Provimento nº 38, de 12/06/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça Fe-
deral da Primeira Região. FAZ SABER, ainda que: 1. Serão objeto da inspeção todos os processos em tramitação na vara (excluindo-se os 
casos previstos no §1º do art. 122 do Provimento Geral Consolidado); móveis, utensílios, equipamentos, maquinário e veículos que lhe são a-
fetos; livros e pastas de uso obrigatório pela secretaria; a atividade desenvolvida pelos seus servidores e pelos analistas judiciários (execução 
de mandados), bem como as demais providências inerentes aos trabalhos da vara. 2. Os autos que serão objeto da inspeção não poderão ser 
retirados da secretaria a partir do dia 30.05.2011 (quinto dia útil anterior aos trabalhos), devendo a diretoria da secretaria providenciar o retor-
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no 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 de prazo. 3. Exceto para os processos retirados com carga, estarão 
suspensos os prazos a partir do dia 30.05.2011 até o dia 10.06.2011; bem como não haverá interrupção da distribuição, não serão marcadas 
ou realizadas audiências, sendo que aquelas anteriormente marcadas para o período, serão redesignadas. 4. O juiz federal apreciará os pedi-
dos urgentes, a fim de evitar perecimento de direito ou outra situação que recomende sua atenção imediata (pedidos de tutela antecipada, li-
minares e garantia à liberdade de locomoção); sendo que, nestes casos, os prazos não se suspendem. 5. O atendimento às partes e advoga-
dos durante o período da inspeção ficará restrito aos casos urgentes e que possam acarretar perecimento de direito. 6. 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 Pará, para acompanharem a instalação, o desenvolvimento e encerramento dos trabalhos. 8. Será permitido às partes e ad-
vogados o encaminhamento, à Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, das reclamações e/ou sugestões que entenderem 
cabíveis. O presente edital deve ser publicado na imprensa oficial local e afixado no átrio do prédio desta seccional. EXPEDIDO nesta Cidade 
de Belém, Estado do Pará, aos 06 dias do mês de maio de 2011, Eu, ______ Célio da Costa Câmara, Diretor de Secretaria da 9ª Vara, digitei 
e conferi. 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 394/11* 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA nº 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE à fl. 4 e DEFIRO o pedido formulado pelo servidor ELIAS GOMES DE SOUZA, Técnico Judiciário 
– Área Administrativa (Segurança e Transporte), para conceder 1 (um) período de licença-prêmio por assiduidade, relativo ao quinquênio 
compreendido entre 21/10/1986 e 20/10/1991, ficando a fruição condicionada à manifestação do servidor. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 12/05/2011 
 
PROCESSO Nº 214/11** 
Tendo em vista que o despacho de fl. 215 foi emitido considerando que o procedimento licitatório do pregão nº 25/2011 tinha como 

objeto o registro de preços para eventual contratação, o que não corresponde ao edital respectivo, RETIFICO, com base nas delegações de 
competência conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA 14/2009-DIREF, os termos desse despacho para que se des-
considere todas as informações atinentes a sistema de registro de preços.  

Adicionalmente, emitam-se os respectivos empenhos, observando-se a regularidade fiscal das empresas. 
Publique-se no boletim de serviço. 
Belém, Pa, 16 de maio de 2011.  

 
* Despacho assinado pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
** Despacho assinado pela Diretora da Secretaria Administrativa em exercício, Tânia Luna Serruya Maia Jauffret 

 
 

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 Subseção de 
Altamira 

012/2010 11NE000055 05.11 17.05.11 3.406,37

Locopia Comércio de Equipamentos 
Reprográficos Ltda. – ME 

Locação de 02 máquinas copiadoras 
para a Subseção de Castanhal 556/2009 11NE000112 05.11 17.05.11 328,94

Mage Comércio de Alimentos Ltda. 
EPP 

Aquisição de água mineral sem gás 
para esta Seccional 057/2011 11NE000367 05.11 17.05.11 600,00

* Autorizações assinadas pela Diretora da Secretaria Administrativa em exercício, Tânia Luna Serruya Maia Jauffret 
 


