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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 157, DE 27.05.11 
  
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando a Resolução Presi/Cenag nº 24, de 18/11/2010, do TRF1 e a instalação da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Mara-

bá, RESOLVE: 
 
APOSTILAR as Portarias de dispensa e designação de titulares e substitutos automáticos de funções comissionadas e cargo em 

comissão, nºs 327/2010, de 04.10.2010; 001/2008, de 02.01.2008; 46/2011, de 15.02.2011; 95/2009, de 25.03.2009; 356/2010, de 
03.11.2010; 41/2009, de 09.02.2009; 285/2008, de 30.09.2008; 323/2006, de 06.11.2006; 293/2002, de 23.12.2002; 65/2011, de 23.02.2011; 
75/2011, de 02.03.11; 384/2010, de 26.11.2010; 48/2011, de 15.02.2011; 367/2011, de 14.12.2009; 47/2010, de 08.02.2010; 282/2009, de 
21.09.2009; 341/2010, de 21.10.2010 e 81/2009, de 20.03.2009, para declarar que, a partir de 19.05.2011, as funções comissionadas e o car-
go em comissão ali mencionados passarão a integrar a estrutura da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 158, DE 27.05.11 
  
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando a Resolução Presi/Cenag nº 24, de 18/11/2010, do TRF1 e a instalação da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Mara-

bá, RESOLVE: 
 
APOSTILAR a Portaria nº 95/2009 - DIREF/PA, de 25.03.2009, na parte em que designa o servidor José Clóvis Vilas Boas dos San-

tos para o exercício de função comissionada, para declarar que, a partir de 23.11.2010, a função de Assistente Técnico II da Diretoria da Sub-
seção Judiciária de Marabá passa a denominar-se Assistente Técnico II da Seção de Administração Financeira e Patrimonial da Diretoria da 
Subseção Judiciária de Marabá. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 161, DE 27.05.11 
  
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos do Ofício nº 2016/2011, da 3ª Vara, de 27.05.2011, RESOLVE: 
 

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 DE MATOS 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C. JR. 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 

AANNOO XXIIIIII   NN..008899 

Belém (PA), 30 de Maio de 2011 
(Segunda-feira) 
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DESIGNAR o servidor para o exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Rogério Nazareno Vinas da Costa, Técnico 
Judiciário – Área Administrativa, Classe “B”, 
Padrão 09 

 Assistente Técnico II do Serviço de Atividades Des-
tacadas da Secretaria da 3ª Vara, código FC-02 

 
A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
 

ATOS DA 9ª VARA 
 
PORTARIA Nº 01, 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-
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-
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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. 

 
 

PORTARIAS DO NUCRE 
 
PORTARIA/SIADES Nº 006/2011, DE 16.05.11 
 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL, de que trata a PORTARIA nº 310, de 30 de se-

tembro de 2010, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 8º da Resolução 43/CJF, de 19 de dezembro de 2008, 
alterada pela Resolução 107/CJF de 26 de maio de 2010, que instituiu o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho Funcional – 
SIADES, RESOLVE: 

Divulgar os dados dos servidores aptos à progressão e/ou promoção funcional relativas aos respectivos períodos de gestão. 
 

SERVIDORES APTOS À PROGRESSÃO FUNCIONAL  
NOME PONTUAÇÃO CARGO 

Cássio Rodrigues de Brito Freire 9,9 Técnico Judiciário/ Administrativa  
Lelia Pereira da Luz 10,0 Analista Judiciário/Judiciária 
Marco Antonio Nunes Leite 9,5 Analista Judiciário/Judiciária – Execução de Mandados 
Marly do Socorro Fonseca Chaves Dias 9,6 Técnico Judiciário/ Administrativa – Seg. e Transporte 
Sílvia Amélia Garcia Sales Soares 9,9 Técnico Judiciário/ Administrativa 
Sílvia Regina da Silva Faria 10,0 Analista Judiciário/Judiciária 

SERVIDORES APTOS À PROMOÇÃO FUNCIONAL 
Cássio Bitar Vasconcelos 9,6 Analista Judiciário/Judiciária – Execução de Mandados 
Gilvan de Campos Lima 9,5 Analista Judiciário/Judiciária – Execução de Mandados 
Glauce Alexandra Barata da Silva 10,0 Analista Judiciário/Judiciária – Execução de Mandados 
Jane Gleisy Rodrigues Bispo 9,8 Analista Judiciário/Judiciária 
Marília Coutinho Malato Monteiro 10,0 Técnico Judiciário/ Administrativa 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA/SIADES Nº 009/2011, DE 30.05.11 
 
 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL, de que trata a PORTARIA nº 310, de 30 de se-

tembro de 2010, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 8º da Resolução 43/CJF, de 19 de dezembro de 2008, 
alterada pela Resolução 107/CJF de 26 de maio de 2010, que instituiu o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho Funcional – 
SIADES, RESOLVE: 

 
Divulgar os dados dos servidores aptos à progressão funcional relativas aos respectivos períodos de gestão. 
 

Nº SERVIDOR (A) DATA DE E-
XERCÍCIO 

MÉDIA DA PONTUAÇÃO 
FASE 1  

APTO/NÃO APTO À 
PROGRESSÃO 

01 GECENI SPECHT 02/12/2009 10,0 APTO 
02 KAMILLA VALÉRIA MENDES RUTOWITCZ 27/05/2010 10,0 APTO 
03 VINICIUS DE SOUSA LOPES 23/03/2010 9,7 APTO 

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

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Núcleo de Recursos Humanos, Élber de Almeida Siqueira 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 195/11 
Em face das informações constantes dos autos, do novo parecer da ASJUR n°109/2011, à fl. 36, e das delegações conferidas ao Di-

retor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, RETIFICO o despacho de fl. 15, para modificar o edital da li-
citação, devendo constar no mesmo que o objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento e 
instalação, com prestação de garantia, de um relógio de ponto biométrico para atender as Subseções Judiciárias do Pará, incluindo as que a-
inda deverão ser instaladas em Paragominas/PA e Tucuruí/PA. Ato contínuo, APROVO o novo texto do edital, às fls. 17-27-v.  

Publique-se no Boletim de Serviço. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
Belém, 30.05.2011 
 
PROCESSO Nº 120/09 
Tendo em vista as competências delegadas ao Diretor da Secretaria Administrativa por meio da Portaria n. 214/2009-DIREF, as in-

formações contidas nos presentes autos, o parecer da ASJUR nº 118/2011 de fls. 494/495, AUTORIZO a prorrogação, por 12 meses, median-
te termo aditivo, ao Contrato nº 23/2009, celebrado entre a esta Administração e a empresa LOCOPIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
REPROGRÁFICOS LTDA, cujo objeto consiste na prestação SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 11(ONZE) MÁQUINAS COPIADORAS, COM 
MATERIAL INCLUSO, EXCETO PAPEL, VISANDO ATENDER A SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ EM BELÉM, nos termos do art. 
57, II, da Lei 8.666/93. 

Publique-se. 
Após, encaminhe-se: 
1- À SESEG para colher, em caráter de urgência, justificativa da contratada quanto ao aumento pleiteado no contrato nº 25/2009, 

nos termos do parecer da ASJUR, bem como encaminhar os autos à SEPLO para verificar recursos orçamentários para a prorrogação contra-
tual. 

2- À SECOM para formalizar a prorrogação contratual acima referenciada e demais providências. 
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Belém, 30.05.11 
 
PROCESSO Nº 842/10 
Tratam os autos da necessidade de aditivo ao contrato nº 12/2011, referente implantação de sistema de segurança no prédio da 

Subseção Judiciária de Altamira.  
O preço do valor acrescido ao contrato encontra-se compatível com os preços de mercado, conforme informação da SECOM de fls. 

154/154-v.  
Há recursos orçamentários, conforme informação da SEPLO de 155. 
Dessa forma, tendo em vista as motivações desta Secretaria de fl. 134-v, o parecer da Assistência Jurídica nº 106/2011, de fls. 

135/136, e com base nas delegações de competência conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela Portaria 214/2009-DIREF, 
AUTORIZO a elaboração de Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2011, celebrado entre esta Seção Judiciária e a empresa PALMARES COMÉR-
CIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, cujo objeto é a implantação de sistema de segurança no prédio da Se-
ção Judiciária de Altamira, a fim de acrescer aos serviços constantes da proposta contratada o valor total de R$2.080,00 (dois e oitenta reais), 
com base no art. 65, II, “b” da Lei nº 8.666/93, havendo obediência ao limite especificado no art. 65, § 1º da mesma Lei alterando-se, conse-
quentemente, o valor global da contratação para R$15.599,00 (quinze mil, quinhentos e noventa e nove reais). 

De se ressaltar que o valor acrescido corresponde à diferença entre o valor total da planilha de fl. 133, contendo o detalhamento dos 
valores do equipamento acrescido ao objeto do contrato e o valor da placa de captura de imagens GV800, este que, originalmente incluído na 
proposta da contratada, será substituído pelo equipamento descrito à fl. 133. 

Publique-se. 
Após, à SECOM para providências. 
Belém, 30.05.11 

 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
 


