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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 176, DE 07.06.11 
 
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 438/2011, 
RESOLVE: 

 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores do Quadro de Pessoal desta Seção Judiciária, conforme abaixo relacio-

nados: 
 

CARGO DO SERVIDOR VIGÊNCIA DA CLASSE DO 
PADRÃO 

PARA 
CLASSE PADRÃO 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  

JANAYNA CORRÊA DA SILVA 25/08/2010 A 02 A 03 

TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 

HERMANO DE SOUSA RIBEIRO JÚNIOR 21/05/2010 A 02 A 03 

KENNYSTON NEGRÃO DE MELLO 16/09/2010 A 02 A 03 

RONALDO FERREIRA MARINHO 25/08/2010 A 02 A 03 

WILLIAME BRANDÃO MATOS 21/10/2010 A 02 A 03 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 177, DE 07.06.11 
 
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 450/2011, 
RESOLVE: 

 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores do Quadro de Pessoal desta Seção Judiciária, conforme abaixo relacio-

nados: 

BOLETIM DE SERVIÇO 
 
CRIADO PELA PORTARIA N. 086 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 

1ª vara ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO 
 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 
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..009977 

Belém (PA), 09 de Junho de 2011 
(Quinta-feira) 
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CARGO DO SERVIDOR VIGÊNCIA DA CLASSE DO 
PADRÃO PARA 

CLASSE 
PADRÃO 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  

GECENI SPECHT 02/12/2010 A 01 A 02 

KAMILLA VALERIA MENDES RUTOWITCZ 27/05/2011 A 01 A 02 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 

VINÍCIUS DE SOUSA LOPES 23/03/2011 A 01 A 02 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 181, DE 09.06.11 
 
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. 028/2011, da Subseção Judiciária de Redenção, de 06.06.2011, RESOLVE: 
 
DISPENSAR a servidora do exercício da Função Comissionada, conforme abaixo. 
 

SERVIDOR / CARGO FUNÇÃO A PARTIR DE 
Rosy Cléa dos Santos Pantoja, Analista Ju-
diciário – Área Judiciária, Classe “A”, Pa-
drão 01 

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Federal Substituto 
da Vara Única da Subseção Judiciária de Redenção, código 
FC-05 

06.06.2011 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 182, DE 09.06.11 
 
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. 006/2011, da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá, de 08.06.2011, RESOLVE: 
 
DESIGNAR os servidores para o exercício de Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO 
SERVIDOR / CARGO 

DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Antônio Fabiano Souza de Araújo, Técnico Judiciário - Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 01  

Assistente Técnico II do Serviço de Atividades Destaca-
das da Secretaria da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Marabá, código FC-02 

Carlos Marçal de Arruda, Técnico Judiciário - Área Administra-
tiva, Classe “A”, Padrão 01  

Assistente Técnico V do Serviço de Atividades Destaca-
das da Secretaria da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Marabá, código FC-05 

Lidiane Ramos Candeira Araújo, Analista Judiciário – Área Ju-
diciária, Classe “A”, Padrão 01  

Supervisor da Seção de Processamento e Procedimentos 
Diversos da Secretaria da 2ª Vara da Subseção Judiciária 
de Marabá, código FC-05 

Mauro Caldeira Cavalcante, Técnico Judiciário - Área Adminis-
trativa, Classe “A”, Padrão 01  

Supervisor da Seção de Suporte Administrativo da Secre-
taria da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá, códi-
go FC-05 

Milene Assis Alves, Técnico Judiciário - Área Administrativa, 
Classe “A”, Padrão 01  

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz Federal Substi-
tuto da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá, códi-
go FC-03 

Priscila Fogaça, Técnico Judiciário - Área Administrativa, Clas-
se “A”, Padrão 01  

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Federal Substitu-
to da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Marabá, código 
FC-05 

Rosângela dos Santos Oliveira, Analista Judiciário – Área Judi-
ciária, Classe “A”, Padrão 01  

Assistente Técnico II do Serviço de Atividades Destaca-
das da Secretaria da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Marabá, código FC-02 

Siléia Maria Rodrigues Facundes, Analista Judiciário – Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 01  Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz Federal da 2ª 

Vara da Subseção Judiciária de Marabá, código FC-03 

Wanessa Raphaely Lima Paz, Técnico Judiciário - Área Admi-
nistrativa, Classe “A”, Padrão 01  

Assistente Técnico II do Serviço de Atividades Destaca-
das da Secretaria da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Marabá, 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 
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PORTARIA DA 5ª VARA 
 
PORTARIA 04, DE 01.06.11 
 
O Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Pará, Dr. Regivano Fiorindo, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 

5.010/66, bem como o Provimento Geral da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de agilizar a prática de atos processuais, a fim de que a prestação jurisdicional seja entregue com 

celeridade e rapidez; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de agilizar e desburocratizar os serviços cartorários; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos procedimentos cartórios; 
 
CONSIDERANDO, ainda, o interesse da administração; 
 
RESOLVE: 
 
I - Incumbir ao diretor de secretaria a fiscalização do cumprimento dos prazos e procedimentos ordenados pela legislação processu-

al em vigor e pelas demais disposições regulamentares pertinentes; 
II - Os atos não sujeitos a recurso poderão ser praticados pelo diretor de secretaria, incluindo-se os que visarem a instar as partes, 

os procuradores ou auxiliares à prática de ato necessário ao desenvolvimento do processo, mediante qualquer modalidade de intimação, in-
clusive remessa de autos; 

III - Os demais atos poderão ser delegados, mediante portaria ou ordem de serviço; 
IV - É vedado ao diretor de secretaria ou a outro servidor a designação de audiência; 
V - É obrigatória a permanência do diretor de secretaria, seu substituto ou de servidor experiente, com conhecimento geral do servi-

ço forense, durante todo o horário de expediente externo das secretarias das varas; 
VI - É vedado ao diretor de secretaria e servidores, ainda que por delegação dos juízes de primeiro grau, remessa de ordem e assi-

natura em ofícios e outras comunicações oficiais destinados aos membros efetivos do Tribunal, procedendo-se da mesma forma em relação 
às autoridades, de todos os poderes, que recebam tratamento protocolar igual ou superior ao dispensado a juízes de primeiro grau; 

VII - É vedado ao diretor de secretaria e servidores, ainda que por delegação de juiz, a realização de consultas, diretamente ou de 
ordem, à corregedoria-geral; 

VIII – Quanto ao processamento de autos em secretaria, deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
a) formação de novo volume sempre que o número de páginas atinja duzentos e cinqüenta, a fim de que não se torne difícil o manu-

seio dos autos. Sempre que possível e for excessivo o número de documentos apresentados, serão formados anexos numerados e identifica-
dos, o que deverá ser certificado nos autos; 

b) o apensamento e o desapensamento de autos deverão ser registrados no sistema informatizado e certificado nos autos; 
c)  cumpre encapar os autos, cujas autuações se apresentem dilaceradas; 
d) devem ser evitados, nos termos e atos do processo, espaços em branco, bem como entrelinhas, emendas ou rasuras, devendo, 

se ocorrentes, ser aqueles inutilizados e estas expressamente ressalvadas, representando a secretaria, outrossim, ao Juiz quando receber, 
em devolução, autos das partes com palavras ou expressões sublinhadas, a tinta ou a lápis, ou com cotas marginais ou interlineares; 

e) os atos e termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem; 
f) os termos de juntada, vista, conclusão, recebimento e outros devem ser preenchidos por inteiro, evitando-se deixar espaços em 

branco, especialmente aqueles reservados à consignação da data e assinatura; 
g) toda juntada deve ser mediante o respectivo termo; 
h) é defeso lançar termos (conclusão, datas, recebimento, etc.) no verso de sentenças, petições, documentos, guias, etc., usando-

se, quando necessário, uma folha avulsa e inutilizando-se os espaços em branco; 
i)  devem ser encaminhados os autos ao Juiz sempre que for o caso de designação de audiência, já que se trata de ato judicial e 

não de secretaria; 
j)  todos os atos e termos devem ser certificados; 
k) cumpre certificar nos autos o registro da sentença e das decisões, com menção do número de ordem que recebeu; 
l) cumpre certificar sempre e após feitas as intimações o decurso de prazo para interposição de recurso contra decisões e senten-

ças; 
m) as folhas em branco devem ser inutilizadas; 
n) as anotações de “sem efeito” devem ser autenticadas com a assinatura de quem as fez; 
o) a numeração das folhas dos autos deve ser feita no terço superior direito, por anotação mecânica ou manual legível, devendo ser, 

neste último caso, autenticada com a rubrica do servidor que realizar a tarefa; 
p) deverão ser retificados os dados básicos do processo, quando manifesto o equívoco; 
q) deverão ser reunidos em papel tamanho A-4, colando ou grampeando no máximo 05 (cinco) por folha, nos casos de documentos 

reduzidos, juntados isoladamente por qualquer das partes; 
IX - Serão assinados, necessariamente, pelo magistrado as cartas precatórias, rogatórias, os alvarás e ofícios de levantamento de 

importâncias depositadas, ofício e telex de liberação de bens, os alvarás de soltura, os mandados e contramandados de prisão; 
X - Os boletins das Varas destinados à intimação das partes devem ser publicados periodicamente, evitando-se o acúmulo de publi-

cações;  
XI - Os despachos, decisões e sentenças podem ser publicados de forma resumida, de acordo com a orientação dos magistrados o-

ficiantes;  
XII - A secretaria certificará a inexistência de procuração nos autos, e providenciará a retificação imediata da autuação no caso de 

alteração da representação processual das partes; 
XIII - A conclusão dos autos deve ser feita no prazo de 24 horas e a execução dos atos processuais no prazo de 48 horas; 
XIV - A Secretaria enviará os autos ao Juiz no dia da assinatura do termo de conclusão; 
XV - Deverá ser exercida severa fiscalização no controle dos prazos, com regular e periódica revisão dos processos e dos livros 

“cargas de autos”; 
XVI - Nenhum processo deverá permanecer paralisado na secretaria, por prazo superior aos legais ou fixados;  
XVII – Em nenhuma circunstância, os autos permanecerão parados além do prazo de 30 (trinta) dias aguardando resposta a ofícios. 

Ocorrendo a hipótese, promoverá a Secretaria a conclusão dos autos, com a devida informação, para as providências cabíveis, sendo que o 
próprio diretor de secretaria expedirá os atos de reiteração necessários; 

XVIII - Mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente, o supervisor de informações processuais relacionará, em duas vias, 
os autos que, ultrapassados os prazos legais ou fixados, permaneçam em poder de advogado ou parte. Uma delas, sob a forma de represen-
tação, deverá ser remetida ao diretor de secretaria para as providências necessárias; a outra ficará arquivada no setor, em pasta própria e a-
berta especialmente para esse fim, com a finalidade de controle e cobrança. Se necessário, o diretor representará ao Juiz; 
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XIX - O desentranhamento de documentos nos autos deve ser efetuado mediante termo ou certidão, de que deverá constar não só o 

nome de quem recebe os documentos, que passará recibo, como também um breve resumo de cada um deles; 
XX - Deve ser colocada uma folha em branco no lugar das peças e documentos desentranhados, com anotação das folhas dos au-

tos em que consta a certidão de desentranhamento, jamais se adotando a prática de renumerar as folhas do processo. Caso ordenado pelo 
magistrado, o documento desentranhado poderá ser substituído por fotocópia;  

XXI - Deve ser certificado, em petições e documentos desentranhados, o número do processo nos quais se encontravam juntados; 
XXII - Cumpre qualificar, nos depoimentos, as testemunhas, com menção, inclusive, do seu endereço completo e do número do Re-

gistro Geral (RG) ou de documento que as identifique;  
XXIII - Antes que os autos subam à superior instância, em grau de recurso, será revista a numeração das folhas e os termos lavra-

dos, procedendo-se às retificações necessárias;  
XXIV - Cumpre velar pela exatidão e regularidade da numeração das folhas dos autos;  
XXV - Nenhum processo deve ser arquivado sem despacho que o determine;  
XXVI - Deve ser anotado, na autuação dos feitos arquivados, o número do maço respectivo, a fim de facilitar eventual desarquiva-

mento; 
XXVII - As impugnações e exceções, que correm em autos apartados, uma vez decididas, devem ter sua decisão trasladada para os 

autos principais. Feito o desapensamento, os autos do incidente deverão ser arquivados; 
XXVIII - Todas as importâncias depositadas ― custas, multas, etc. ― devem ser recolhidas de imediato à Caixa Econômica Federal 

(Lei 9.289/96, art. 2º), juntando-se comprovante nos autos; 
XXIX - Efetuado depósito em dinheiro, será aberto um “Avulso” com o mesmo número de registro/tombo dos autos principais para 

juntada de guias de recolhimento e respectivas petições. Quando da remessa desses autos para o Tribunal, o “Avulso” permanecerá na Se-
cretaria, em escaninho próprio. A parte pode continuar depositando até o trânsito em julgado da sentença, salvo se houver comando judicial 
em sentido contrário; 

XXX - Dos mandados de citação, deverão constar todos os endereços dos réus, declinados ou existentes nos autos, inclusive o do 
respectivo local de trabalho, se for o caso;  

XXXI - Dos mandados expedidos deverá constar o número do processo a que se referem e os demais dados necessários ao fiel 
cumprimento da ordem judicial; 

XXXII - Mensalmente, o Diretor de Secretaria relacionará os mandados que, ultrapassados os prazos legais ou fixados, permaneçam 
em poder dos Oficiais de Justiça, remetendo a relação à Central de Mandados para as providências cabíveis. Caso persista a omissão, deverá 
ser comunicado o fato, imediatamente, ao magistrado que preside o feito; 

XXXIII - Inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados serão cumpridos em 10 (dez) dias. Aqueles expedidos em a-
tendimento a dispositivos do Código de Processo Penal ou por qualquer outra determinação judicial e destinados à intimação de advogados, 
nos casos de réus presos, serão cumpridos em 3 (três) dias e, nos casos de réus soltos, em 5 (cinco) dias, se outro prazo não for fixado. 
Quando se cuidar de intimação para audiência, os mandados poderão ser devolvidos até 2 (dois) dias antes da data aprazada, caso não haja 
determinação em contrário do Juiz;  

XXXIV - A designação de audiência é ato privativo do magistrado, com observância do preceituado nos estatutos processuais;  
XXXV - Adiada por qualquer motivo a instrução, convém sejam marcados, desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e 

hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos, saindo cientes os presentes. Far-se-ão, em seguida, as requisições neces-
sárias, sendo o caso;  

XXXVI - Das assentadas e/ou dos termos constarão os nomes por extenso dos réus e das partes presentes e ausentes e os dos ad-
vogados, também por extenso;  

XXXV - Deve o diretor de secretaria, ou o funcionário encarregado, examinar, 10 (dez) dias antes da data aprazada, os processos 
com audiências designadas, verificando se todas as providências quanto à intimação das partes, testemunhas, dos réus e a eventuais requisi-
ções foram tomadas. Existindo alguma irregularidade ou omissão, comunicá-la-á ao servidor responsável para as medidas e correções neces-
sárias;  

XXXVI - Todas as assinaturas colhidas nos termos de audiência e depoimentos devem ser devidamente esclarecidas com a corres-
pondente designação dos que as lançaram;  

XXXV - Não sendo localizada a parte no endereço para onde foi inicialmente remetida a comunicação judicial, a secretaria, “ex offi-
cio”, dará vista à parte contrária para que forneça novo endereço;  

XXXVI - Constatando-se que a comunicação não se realizou em razão da ocorrência de erro material no endereçamento da corres-
pondência, o ato deverá ser repetido “ex officio”, com a devida correção e certificação;  

XXXVII – A secretaria responsabilizar-se-á pela conferência da indicação do nome das partes, advogados, bem como do endereço 
para onde deva ser remetido o ato comunicatório;  

XXXVIII - Em caso de não ter sido localizada a testemunha, a secretaria dará ciência, “ex officio”, à parte que a arrolou;  
XXXIX - A vista de autos ocorrerá preferencialmente no balcão – SEPIP -, competindo à secretaria, independentemente de autoriza-

ção dos respectivos magistrados, fornecer cópias reprográficas de processos sob sua guarda;  
XL - A vista de autos, mesmo em balcão, ou o fornecimento de cópia de peça dos autos a advogado e estagiário não constituídos no 

processo ou a terceiro interessado será certificada com a anotação, respectivamente, do número de registro na OAB ou do número da carteira 
de identidade e do nome do consulente;  

XLI - Os pedidos de extração de cópias de peças de autos por advogado ou estagiário não constituídos no processo e pela parte ou 
por interessado que não seja advogado devem ser realizados na reprografia do Fórum (própria ou de empresa terceirizada), para onde devem 
os autos ser encaminhados por servidor, estagiário ou funcionário terceirizado da secretaria ou do gabinete de onde tenham sido retirados os 
autos; 

XLII – Os pedidos de carga para extração de cópias de peças de autos deverão ser formalizados em impresso próprio, devendo os 
respectivos autos retornarem ao Juízo até o final do expediente externo, sendo o descumprimento noticiado ao diretor de secretaria para ado-
ção das medidas pertinentes; 

XLIII - A entrega e o recebimento dos autos pela secretaria ou pelo gabinete no setor de reprografia deverão ser registrados em li-
vro, guia ou sistema informatizado de protocolo; 

XLIV - Somente serão autenticadas cópias reprográficas de peças extraídas dos autos que estiverem tramitando na secretaria; 
XLV - A autenticação de cópias reprográficas extraídas dos autos será efetuada pela respectiva secretaria mediante apresentação 

do comprovante do pagamento;  
XLVI - O fornecimento de certidões será efetuado mediante o pagamento de custas, na forma estabelecida pela Lei 9.289, de 4 de 

julho de 1996;   
XLVII - As certidões deverão ser impressas em papel especial de segurança com selo holográfico do Tribunal e autenticadas por su-

pervisor da seção de certidões ou pelo coordenador da unidade;  
XLVIII - O prazo de entrega da certidão às partes será fixado pela secretaria, não devendo ultrapassar 5 (cinco) dias úteis, contados 

a partir do recebimento dos autos no cartório caso estes lá não se encontrem;  
XLIX - Em caso de pedido de urgência, o prazo máximo será de 48 (quarenta e oito) horas. Os pedidos urgentes de extração de cer-

tidão deverão ser requeridos por petição, com a devida justificativa;  
L - Em caso de fornecimento de certidões de processos findos ou arquivados, o pedido será formulado diretamente à secretaria, de-

vendo o diretor requisitar os autos ao arquivo judicial, mediante guia própria, restituindo-os após, observadas, em todos os casos, as disposi-
ções do art. 155 do Código de Processo Civil e a Portaria/DIGES/PRESI 846/2001 do TRF 1ª Região; 
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LI - Não se admitirá a retenção de quaisquer documentos das partes, de seus advogados e de terceiros interessados, ainda que a-

presentados por fotocópia autenticada ou pública-forma, sob qualquer pretexto;  
LII - Nos atos processuais que o requeiram, será exigido documento de identificação e anotados os dados para os efeitos legais, 

com a devolução imediata ao portador;  
LIII - A carga de autos será permitida somente a advogado ou estagiário inscritos na  OAB;  
LIV - Havendo substabelecimento, original ou recebido por fac-símile ou por meio eletrônico, deverá ser este protocolizado e juntado 

aos autos antes da saída do processo mediante carga;  
LV - Sendo o prazo comum às partes, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição poderão seus procuradores retirar os 

autos;  
LVI - Toda retirada de autos da secretaria será realizada mediante registro, em que constará o número do processo, o nome do ad-

vogado ou estagiário, o número de inscrição na OAB, com indicação da respectiva seccional, o endereço do escritório, o telefone do causídi-
co, o carimbo com a assinatura do servidor responsável e a respectiva matrícula, seja em livro de carga ou guia, devendo este procedimento 
ser lançado no sistema processual;  

LVII - Deverá ser exercida fiscalização no controle dos prazos de devolução de autos retirados pelos advogados;  
LVIII - Ultrapassados os prazos legais ou judiciais para devolução do feito e permanecendo os autos em poder do advogado, deverá 

a secretaria efetuar a cobrança da devolução dos autos, inicialmente, mediante contato telefônico e, após, por meio de ofício do magistrado 
(com aviso de recebimento – AR) ao advogado que os retirou. Sendo infrutífera a diligência, o diretor informará ao magistrado para as provi-
dências previstas no art. 196 do CPC; 

LIX - Devolvidos os autos pelo advogado, dar-se-á baixa imediata no livro de carga e no sistema processual;  
LX - O advogado ou procurador registrará obstáculo judicial, mediante petição, em virtude da retirada do processo por uma das par-

tes durante a fluência do prazo a eles destinados; 
LXI - A secretaria certificará as datas de entrega e devolução dos autos para efeito de exame pelo magistrado de eventual requeri-

mento de restituição de prazo;  
LXII - As partes serão intimadas da decisão que deferir ou indeferir a restituição de prazo;  
LXIII - A restituição de prazo ou a certidão de registro de obstáculo judicial deverão ser requeridos na fluência do prazo;  
LXIV - Extraviados os autos na fluência do prazo, a secretaria registrará o obstáculo judicial em livro ou formulário próprio e fornece-

rá certidão de sua ocorrência a quem a requerer;  
LXV - Devem ser mencionados, na autuação, o Juízo, a natureza do feito, o número de seu registro, os nomes das partes e a data 

de seu início, o que será igualmente observado quanto aos volumes que se forem formando;  
LXVI - Recomenda-se a utilização, nas autuações, de tarjas ou etiquetas nos feitos em que haja intervenção do órgão do Ministério 

Público e nos casos de justiça gratuita;  
LXVII - Cumpre providenciar para que sejam anotadas pelo distribuidor a reconvenção bem assim toda intervenção de terceiro;  
LXVIII - Deve ser certificada, nos autos principais, a interposição de agravo de instrumento, retido ou não, anotando-se, ainda, a o-

corrência, de forma bem visível, na capa dos autos. Idêntico procedimento deve ser seguido quando houver proibição de o advogado retirar os 
autos nos feitos em que o idoso é parte e nas execuções;  

LXIX - Cumpre certificar, nos autos principais, o oferecimento de embargos de terceiro, bem assim a eventual determinação de sua 
suspensão, anotando-se a ocorrência na capa do processo;  

LXX - Deve ser certificado, nos autos da ação cautelar, se a ação principal foi proposta (e vice-versa). Em caso positivo, indicar o 
número e a data em que foi distribuída à Vara;  

LXXI - Cumpre certificar, sempre, nos autos, a expedição de carta precatória e, se entregue em mão, o nome da pessoa que a reti-
rou, a qual deixará o respectivo recibo; 

LXXII - Retornando, cumprida ou não a carta precatória, juntar-se-ão nos autos apenas os atos essenciais praticados pelo Juízo de-
precado. A capa de autuação e as demais peças que instruíram a carta devem ser destruídas; 

 
LXXIII - Os ofícios e as cartas precatórias serão encaminhados à Justiça Estadual mediante via postal, juntando-se aos autos o “Aviso de Re-
cebimento”;  

LXXIV - Cumpre juntar aos autos, mediante traslado ou cópia reprográfica, o termo de audiência, sendo que os originais, rubricados 
pelo Juiz, formarão o respectivo livro;  

LXXV - Devem constar das cartas de sentença, de adjudicação ou arrematação e das certidões e mandados referentes a imóveis a 
matrícula ou o registro anterior, seu número e cartório, assim como, se possível, os números do RG e do CPF dos intervenientes; 

LXXVI - Nas execuções julgadas extintas, em havendo arresto ou penhora, antes de serem levados os autos ao arquivo, serão con-
clusos ao Juiz para a determinação do levantamento do ato, caso ainda inocorrente;  

LXXVII - As notificações, interpelações e outros processos que devam ser entregues às partes, após seu término, não podem per-
manecer nas prateleiras da secretaria, por inércia dos interessados, cumprindo ao funcionário responsável providenciar sua conclusão ao Juiz 
para as providências cabíveis; 

LXXVIII - A expedição e a afixação de editais devem ser certificadas nos próprios autos, consignando-se, se for o caso, o nome da 
pessoa a quem é entregue para publicação;  

LXXIX – Ao diretor de secretaria e aos supervisores de setor competirão a orientação e a supervisão de seus pares, zelando para 
que o trâmite processual seja o mais célere possível, para que os prazos fixados em lei e nesta portaria sejam observados e, bem ainda, para 
que a informação constante dos registros do sistema de acompanhamento processual correspondam, exatamente, à realidade dos fatos, sem 
escamoteamentos ou subterfúgios; 

§ 1º - Deverão ser certificados nos autos somente os atos indispensáveis de certificação, tais como os atos praticados que possam 
influenciar no direito das partes, necessários à contagem de prazo e de expedição de ofícios, cartas e mandados; 

§ 2º - Os agravos de instrumento em recursos extraordinários e especiais, bem como os agravos interpostos contra decisões interlo-
cutórias, junto ao TRF – 1ª Região, devolvidos a esta Vara, deverão ser juntados aos autos principais sem as peças trasladadas pela parte a-
gravante, independentemente de despacho, certificando-se nos autos; 

LXXX – nos casos de deferimento de prazo para retirada de quaisquer petições não juntadas a processos, a Secretaria da Vara pro-
videnciará o seu arquivamento provisório em local por um prazo de 06 (seis) meses, findo o qual promoverá a sua destruição; 

LXXXI - No caso de dúvida quanto aos atos acima descritos, o Diretor de Secretaria providenciará a imediata conclusão dos autos. 
 
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser colocada à disposição de todos que interessarem em obter 

cópias de seus termos.      
   
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 09.06.11 ANO  XIII NÚMERO 097
Esta Seção Judiciária realizou o Pregão Eletrônico nº 30/2011, visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento 

e instalação de equipamentos privados de comunicação telefônica VOIP nas dependências das Subseções Judiciárias de Redenção e Mara-
bá. 

O certame foi realizado em 27/05/2011, com apenas 3 participantes, sendo que, destes, apenas dois registraram lances, tendo sido 
declarada vencedora a empresa Netsciente Tecnologia Ltda ME, pelo valor total de R$ 116.965,00. 

Consta nos autos (fls. 12-14) ata de realização de pregão eletrônico nº 27/2010 da Seção Judiciária de Tocantins, realizado em 
30/12/2010, com semelhante objeto do certame realizado por esta Seção Judiciária do Pará, com diferença na definição das localidades e no 
prazo de garantia, conforme informação do setor requisitante à fl. 117, tendo sido declarada vencedora a empresa Netscience. 

O pregoeiro, em sua informação às fls. 114/115, destacou a grande diferença de valores obtidos nos dois certames, tendo, portanto, 
consultada a empresa Netscrience que justificou o preço ofertado em razão das incertezas nos chamados técnicos durante o período de ga-
rantia (36 meses), e, ainda, por serem os locais de difícil acesso,  ressaltando, também, que o valor cotado já está abaixo dos contratos de 
manutenção feitos pela empresa. 

Em seu parecer, a ASJUR (fls. 118/119) ressalta o equívoco na cotação de preços, posto que a Administração utilizou-se das pro-
postas iniciais do Pregão da JFTO, desconsiderando os valores alcançados após a fase de lance, opinando, assim, pela revogação do certa-
me. 

Pelo exposto, com base no que consta nos autos, no parecer da ASJUR às fls. 118/119, que adoto como fundamento para decidir, e 
com fulcro nas delegações de competência conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela Portaria 214/2009-DIREF, DECIDO 
REVOGAR o Pregão Eletrônico nº 30/2011, tendo em vista inadequada pesquisa de mercado na determinação do valor de referência do cer-
tame, o que ocasionou o elevado preço alcançado ao final da licitação, em especial se compararmos ao adquirido pela Seção Judiciária de 
Tocantins, com a mesma empresa vencedora do Pregão. 

Publique-se. 
Encaminhem-se os autos ao setor requisitante, para proceder alterações no Termo de Referência, com as adequações que entender 

devidas ao atendimento das necessidades das Subseções (Marabá e Redenção), devendo para tanto realizar nova pesquisa de mercado que 
reflitam melhor os valores a serem contratados. 

Após, ao pregoeiro para repetir o certame, com o novo termo de referência. 
Belém, 09.06.11 

 
* Despacho assinado 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$) 

Amazon Construções e Serviços Ltda. 
Prestação de serviços de office-boy e 
recepcionista na Subseção de 
Altamira 

012/2010 11NE000055 06.11 09.06.11 3.406,37

Amazon Construções e Serviços Ltda. 
Prestação de serviços de office boy e 
recepcionista na Subseção de 
Santarém 

010/2010 11NE000079 06.11 09.06.11 6.412,09

Locopia Comércio de Equipamentos 
Reprográficos Ltda. – ME 

Locação de 02 máquinas copiadoras 
para a Subseção de Altamira 557/2009 11NE000130 06.11 09.06.11 220,49

Service Itororó Ltda. 
Prestação de serviços de limpeza e 
conservação no prédio-sede da 
Seção Judiciária do Pará  

074/2009 11NE000065 06.11 09.06.11 27.763,71

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

ABONO DE FALTAS 
 

SERVIDOR PROCESSO 
NÚMERO CARGO/FUNÇÃO Nº DE 

HORAS FORMA DE COMPENSAÇÃO 

Nádia Daniela Cavalcante Ferreira ------------- Analista Judiciário 07 
2 horas - 31.05.11 
2 horas - 02.06.11 
3 horas - 03.06.11 

ABONO DE FALTAS, SAÍDAS ANTECIPADAS E ATRASOS AO SERVIÇO, MEDIANTE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 8.112/90, ART. 44, II, C/C 
PORTARIAS NºS 201/2008-DIREF. 

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




