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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 398, DE 06.12.11 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
a Resolução 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe sobre o regime de plantão judiciário 

em primeiro e segundo graus de jurisdição;  
 
a necessidade de se definir o expediente nos dias úteis durante o período de recesso e o atendimento de advogados e partes para 

análise de questões urgentes e com risco de perecimento de direito; 
 
que os juízes federais e os juízes federais substitutos que cumprirem plantão na sede da seção ou da subseção judiciária, durante o 

recesso previsto no art. 62, inciso I, da Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966, terão direito a compensar os dias trabalhados (Resolução CJF n. 
70/2009), 

 
A Edição da PORTARIA/PRESI/COGER 488 DE 29/11/2011, que delibera sobre o expediente do plantão judiciário durante o reces-

so forense na Justiça Federal da 1ª Região. 
 
RESOLVE: 
 
Art.1º ADITAR a PORTARIA/DIREF nº 381, de 02.12.2011, para regulamentar o horário de funcionamento do plantão judicial foren-

se a ser realizado em 2 turnos, de 3 horas cada um, entre 9h e 12h e 14h e 17h, na Seção Judiciária do Estado do Pará, período no qual o 
magistrado plantonista e os servidores designados deverão permanecer no fórum para atender advogados e partes, analisando questões ur-
gentes e com risco de perecimento de direito que lhes forem apresentadas.  

 
Art. 2º Os juízes e os servidores de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos previstos no artigo anterior, po-

dendo atender excepcionalmente em domicílio, em qualquer caso observada a necessidade ou comprovada a urgência.  
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 401, DE 06.12.11 
 

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

1ª vara ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO 
2ª vara HIND GHASSAN KAYATH 
3ª vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
 RAFAEL ARAÚJO TORRES 
4ª vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
 BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO 
5ª vara REGIVANO FIORINDO 
 ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR 
6ª vara JOSE ALEXANDRE FRANCO 
7ª vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE 
8ª vara RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
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 L  
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 
JUIZ FEDERAL VICE-DIRETOR DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

Altamira LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
Castanhal JOSÉ VALTERSON DE LIMA  / PRISCILLA PINTO DE AZEVEDO 
Marabá JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS (1ª VARA) 
 NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO (2ª VARA) 
Redenção RUBEM LIMA DE PAULA FILHO 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C JR

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 
AANNOO XXIIIIII   NN.. 221100 

Belém (PA), 06 de Dezembro de 2011 
(Terça-feira) 
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O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 
RELOTAR o servidor, a partir de 05.12.2011, conforme abaixo: 
 

UNIDADE DE LOTAÇÃO 
SERVIDOR / CARGO 

DE PARA 

BENEDITO DE NAZARÉ SANTA ROSA, Técnico Judiciário – 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15 Gabinete do Juiz Federal da 1ª Vara Gabinete do Juiz Federal da 9ª Vara 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 402, DE 06.12.11 
 
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 92, da 1ª Vara, de 01.12.2011, RESOLVE: 
 
DISPENSAR s servidor do exercício da Função Comissionada, conforme abaixo. 
 

SERVIDOR / CARGO FUNÇÃO A PARTIR DE 
Benedito de Nazaré Santa Rosa, Técnico 
Judiciário – Área Administrativa, Classe “C”, 
Padrão 15  

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Federal da 1ª Vara, có-
digo FC-05 05.12.2011 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 403, DE 06.12.11 
 
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 92/2011, da 1ª Vara, de 01.12.2011 e do Memo. nº 24/2011, de 06.12.2011, RESOLVE: 
 
DISPENSAR e DESIGNAR os servidores para o exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Bernardo de Oliveira Gomes, Técnico Judiciário 
- Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 04 

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Fe-
deral Substituto da 1ª Vara, Código FC-05 

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Fede-
ral da 1ª Vara, Código FC-05 

Bernardo Salgado Fadul, Técnico Judiciário - 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 02 

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 1ª Vara, código FC-03

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Fede-
ral Substituto da 1ª Vara, Código FC-05 

Carol Marques Medrado Damasceno, Técnico 
Judiciário - Área Administrativa, Classe “A”, Pa-
drão 04 

 
Assistente Técnico II do Serviço de Atividades 
Destacadas da Secretaria da 1ª Vara, código 
FC-02 

Fábio Marcelo Lages da Costa, Analista Judici-
ário – Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 01 

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal da Vara Única da Subseção Judici-
ária de Redenção, código FC-03 

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Fede-
ral Substituto da Vara Única da Subseção Ju-
diciária de Redenção, código FC-5 

Maximiliano José Quadros Rocha, Analista Ju-
diciário – Área Judiciária, Classe “B”, Padrão 08 

Assistente Técnico II do Serviço de Ativida-
des Destacadas da Secretaria da 1ª Vara, 
código FC-02 

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 1ª Vara, código FC-03 

Ramiro Barros de Castro, Técnico Judiciário - 
Área Administrativa, Classe C”, Padrão 15 

Assistente Técnico II do Serviço de Ativida-
des Destacadas da Secretaria da Vara Úni-
ca da Subseção Judiciária de Redenção, 
código FC-02  

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal da Vara Única da Subseção Judiciá-
ria de Redenção, código FC-03 

 
A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
PORTARIA Nº 404, DE 06.12.11 
 
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 56/2011, da Subseção Judiciária de Castanhal, de 05.12.2011, do Ofício nº 420/2011, da 4ª 

Vara, de 30.11.2011 e a designação para exercer a função de Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 1ª Vara, 
RESOLVE: 

 
DISPENSAR e DESIGNAR os servidores abaixo para exercerem, em substituição, o Cargo em Comissão e a Função Comissionada, 

nos impedimentos legais e regulamentares do titular e interinamente na vacância do cargo e da função. 
 

FUNÇÃO 
SERVIDOR / CARGO 

DISPENSA DESIGNAÇÃO 

 
A PARTIR DE 

 
Bernardo Salgado Fadul, Técnico 
Judiciário - Área Administrativa, 
Classe “A”, Padrão 02 

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 1ª Vara, código 
FC-05 

 06.12.2011 

Jorge Cleiton Pereira Soares, Técni-
co Judiciário - Área Administrativa, 
Classe “A”, Padrão 01 

 

Supervisor da Seção de Administração 
Financeira e Patrimonial da Diretoria da 
Subseção Judiciária de Castanhal, códi-
go FC-05 

05.12.2011 
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Mauro César de Assunção Caldas, 
Técnico Judiciário - Área Administra-
tiva, Classe “A”, Padrão 01 

Diretor de Secretaria da 4ª Vara, código 
FC-05  30.11.2011 

Suellen Polaro Franco David, Técni-
co Judiciário - Área Administrativa, 
Classe “B”, Padrão 06 

 Diretor de Secretaria da 4ª Vara, código 
FC-05 30.11.2011 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 405, DE 06.12.11 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando os termos da mensagem s/n, da 4ª Vara, de 06.12.2011 e da mensagem s/n, do Núcleo de Administração, de 

02.12.2011, RESOLVE: 
 
INTERROMPER, nos termos do artigo 80 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97, o gozo de férias dos servi-

dores abaixo relacionados, em face de imperiosa necessidade do serviço: 
 

NOME PERÍODO AQUISITIVO  DATA INTERRUPÇÃO QUANT. DIAS 
RESTANTES 

Ivana Fayal Aguiar 2009/2010 06.12.2011 05 
Jehud Alves da Silva 2010/2011 02.12.2011 04 

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

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

 
 

PORTARIA DA 4ª VARA 
 
PORTARIA Nº 005, DE 30.11.11 
 
O MM. JUIZ FEDERAL TITULAR DA 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, DR. ANTONIO 

CARLOS ALMEIDA CAMPELO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E, 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da RESOLUÇÃO N. 88, de 08/09/2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe so-

bre a jornada de trabalho no âmbito do Poder Judiciário (Publicada no DOU, Seção 1, em 17/09/09, p. 87, e no DJ-e 157/2009, em 17/09/09, 
p. 5-6); 

 
CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO/PRESI/CENAG/N.5, de 31/05/2011, que altera o horário de funcionamento da Justiça Federal de 

1º e 2º graus da Primeira Região, para atendimento ao público externo, definido pela Resolução   N. 7, de 23/05/2000; 
 
CONSIDERANDO o disposto na PORTARIA/DIREF/PA/N. 201, de 05/08/2008 (publicada no Boletim de Serviço N. 064, de 

06/08/2008).  
 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de concentração de servidores em horário de maior demanda dos jurisdicionados, soman-

do-se a racionalização de consumo de energia elétrica. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. A jornada de trabalho dos servidores da 4ª Vara Federal é de 07 (sete) horas ininterruptas, facultada a jornada de 08 (oito) 

horas, em dois turnos, com intervalo para almoço. 
 
Art. 2º. O horário de expediente interno ocorrerá no período de      09 (nove) às 19 (dezenove) horas, ressaltando que o atendimento 

ao público será até às 18 (dezoito) horas. 
 
Art. 3º. A presente portaria entrará em vigor a partir do dia 09 de janeiro de 2012. 
 
Art. 4º. Permanece em vigor a PORTARIA N. 02, de 13/09/2010.  
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 
 

PORTARIA DA 8ª VARA 
 
PORTARIA Nº 020, DE 06.12.11 
 
RUY DIAS DE SOUZA FILHO, JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA, COORDENADOR DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DA SE-

ÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, EM EXERCÍCIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, e 
 
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 019/2011, de 01 de dezembro de 2011; 
 
RESOLVE: 
 
INCLUIR o nome das seguintes servidoras na relação de convocados para auxiliar na execução dos trabalhos de intimação de RPV: 
 
Dias 08 e 10/12/2011: SARAH HELLENA FERNANDES COELHO 
 
Dia 17/12/2011: REGINA LÚCIA MOURA BARBOSA. 
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EXCLUIR o nome da servidora ELIZABETH SIQUEIRA TOSTES da relação de convocados para auxiliar na execução dos trabalhos 

de intimação de RPV, no dia 17/12/2011. 
 
 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
 

SUBSEÇÃO DE SANTARÉM 
 
PORTARIA Nº 029, DE 22.11.11 
 
O DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO: 
 
A Resolução n. 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional da Justiça, 
 
As atribuições definidas no Art. 61-A, “b”, do Provimento n. 39, de 03/11/2009, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, 
 
O disposto no Art. 6º, II, da Resolução n. 79, de 19/11/2009, do Conselho da Justiça Federal, 
 
RESOLVE: 
 
I - DESIGNAR a escala de Juízes e Servidores como plantonistas da Subseção Judiciária de Santarém, no período de 01 a 19 de 

dezembro de 2011, para exercerem as atividades de plantão nos dias úteis, no horário fora do expediente externo fixado pelo Tribunal (inici-
ando às 18h01 e finalizando às 08h59 do dia seguinte, nos termos da Resolução/PRESI/CENAG n. 6 de 09.06.2011), conforme período abai-
xo: 

 

Período Juiz Federal Plantonista 

1º/12/11 a 19/12/11 ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR - Juíza Federal da 6ª Vara da SJ/PA -  Respondendo pela Sub-
seção de Santarém 

 
Período Vara Servidores 

1º/12/11 a 19/12/11 01 SINARA GERLA QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARÃES 
 

Período Oficiais de Justiça 
1º/12/11 a 04/12/11 MANOEL MOURA MENDES 
05/12/11 a 06/12/11 ORLEANS SILVA CARVALHO 
07/12/11 a 13/12/11 JADETE SIQUEIRA DE NIETO 
14/12/11 a 19/12/11 ORLEANS SILVA CARVALHO 

 
II – ESTABELECER que o Juiz de plantão, somente tomará conhecimento das matérias previstas no art. 106 do Provimento/COGER 

n. 39/2009: 
I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicio-

nal 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 à decretação de prisão 

preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a 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 referem as Leis n. 9.099, de 26 de se-

tembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 
 
III – INFORMAR, nos termos do Art. 111, III, Provimento/COGER n. 39/2009, que, nos finais de semana, nos feriados, nos pontos 

facultativos e nos recessos (Lei n. 5.010/66, art. 62), o plantão desta Subseção será de responsabilidade do Juiz plantonista da Sede em Be-
lém, cujo contato poderá ser feito pelo telefone (91) 9133-1842 

 
 VI – INFORMAR, que os atendimentos durante o plantão serão feitos através de contato prévio pelos telefones (93) 3523 - 2561, 

3523 - 2520, 3523 - 3661 e  9177- 5757 ou na Sede desta Subseção. 
 
V - DETERMINAR que, no plantão, as petições não devem ser encaminhadas pelo sistema de transmissão eletrônica de atos pro-

cessuais da 1ª Região – e-Proc, devendo o interessado entrar em contato direto com o plantonista para a entrega da petição, através do tele-
fone de plantão. 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 030, DE 22.11.11 
 
O DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei 5.010/66 (art. 62, I); E nas Resoluções n. 218/2000 e 79/2009-CJF (art. 6º, II); Provimento con-

solidado COGER 38/2009-TRF 1 (art. 105/113, em especial  o teor dos  § § 2º e 5º do art. 109), Resolução n. 70-CJF, de 26/08/2009 e 
CIRCULAR/PRESI n.600-481; 

 
CONSIDERANDO a Portaria n. 363, de 11/11/2011. 
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RESOLVE: 
 
I - DESIGNAR a escala de Servidores como plantonistas da Subseção Judiciária de Santarém no período de 20 de dezembro de 

2011 a 06 de janeiro de 2012, para exercerem as atividades de plantão durante o Recesso Forense. 
 

PERÍODO DIRETORA DE SECRETARIA 

20/12/11 a 06/01/12 SINARA GERLA QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARÃES 

 
PERIODO VARA SUBSEÇÃO 

20 a 23/12/11 01 MIRACEMA CARVALHO DE ARAÚJO (SESAP) 
26 a 29/12/11 
05, 06/01/12 

01 ADRIANA DE MENEZES SPINOLA  (SESAP) 

30/12/11  
02/01/12 

01 LUÍS CARLOS MIRANDA DE OLIVEIRA  (SESAP) 

03, 04/01/12 01 LÍVIA SCARANO CORRÊA  (SESAP) 
20 a 23, 26 a 28/12/11   01                       SÉRGIO ANTONIO SCALABRIN (SEAFI) 
29, 30/12/11 
02 a 06/01/12 

01  CLÓVIS PEREIRA BANDEIRA JÚNIOR (SEAFI) 

 
PERIODO VARA VARA 

20 a 23/12/11 01 JOSÉ LUIZ KLEIN   
24/12/11 
03, 04/01/12 

01 SILAS SOARES BATISTA 

25/12/11 
02/01/12 

01 CELI MARIA GOMES DE BRITO CARNEIRO 

26, 27/12/11   01 ERENI ELISABET GRAEF FELIPSEN 
28, 29/12/11 01 NOEME DE CASTRO CHAVES 
30/12/11 01 ADEMIR QUARESMA 
31/12/11 
01/01/12 

01 CEZAR AUGUSTO SAVINO DA COSTA 

05, 06/01/12 01 MARIA MIRLEY AMAZONAS GALVÃO 
 

PERÍODO OFICIAIS DE JUSTIÇA 

20/12/11 a 25/12/11 JADETE SIQUEIRA DE NIETO 
26/12/11 a 31/12/11 
01/01/12 a 06/01/12 ORLEANS SILVA CARVALHO 

 
II – ESTABELECER que o Juiz de plantão, somente tomará conhecimento das matérias previstas no art. 106 do Provimento/COGER 

n. 39/2009: 
I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicio-

nal 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 à decretação de prisão 

preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a 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 referem as Leis n. 9.099, de 26 de se-

tembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 
 
III - DETERMINAR que, no plantão, as petições não devem ser encaminhadas pelo sistema de transmissão eletrônica de atos pro-

cessuais da 1ª Região – e-Proc, devendo o interessado entrar em contato direto com o plantonista para a entrega da petição, através do tele-
fone de plantão. 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 031, DE 22.11.11 
 
O DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO: 
 
A Resolução n. 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional da Justiça, 
 
As atribuições definidas no Art. 61-A, “b”, do Provimento n. 39, de 03/11/2009, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, 
 
O disposto no Art. 6º, II, da Resolução n. 79, de 19/11/2009, do Conselho da Justiça Federal, 
 
RESOLVE: 
 
I - DESIGNAR a escala de Juízes e Servidores como plantonistas da Subseção Judiciária de Santarém, no período de 07 a 31 de 

janeiro de 2012, para exercerem as atividades de plantão nos dias úteis, no horário fora do expediente externo fixado pelo Tribunal (iniciando 
às 18h01 e finalizando às 08h59 do dia seguinte, nos termos da Resolução/PRESI/CENAG n. 6 de 09.06.2011), conforme período abaixo: 
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Período Juiz Federal Plantonista 
07/01/12 a 31/01/12 FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR 
 

Período Vara Servidores 
07/01/12 a 15/01/12 01 MARIA MIRLEY AMAZONAS GALVÃO 
16/01/12 a 31/01/12 01 SINARA GERLA QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARÃES 

 
Período Oficiais de Justiça 

07/01/12 a 16/01/12 ORLEANS SILVA CARVALHO 
17/01/12 a18/01/12 JADETE SIQUEIRA DE NIETO 
19/01/12 a 26/01/12 MANOEL MOURA MENDES 
27/01/12 a 31/01/12 JADETE SIQUEIRA DE NIETO 

 
II – ESTABELECER que o Juiz de plantão, somente tomará conhecimento das matérias previstas no art. 106 do Provimento/COGER 

n. 39/2009: 
I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicio-

nal 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 à decretação de prisão 

preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a 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 referem as Leis n. 9.099, de 26 de se-

tembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 
 
III – INFORMAR, nos termos do Art. 111, III, Provimento/COGER n. 39/2009, que, nos finais de semana, nos feriados, nos pontos 

facultativos e nos recessos (Lei n. 5.010/66, art. 62), o plantão desta Subseção será de responsabilidade do Juiz plantonista da Sede em Be-
lém, cujo contato poderá ser feito pelo telefone (91) 9133-1842 

 
 VI – INFORMAR, que os atendimentos durante o plantão serão feitos através de contato prévio pelos telefones (93) 3523 - 2561, 

3523 - 2520, 3523 - 3661 e  9177- 5757 ou na Sede desta Subseção. 
 
V - DETERMINAR que, no plantão, as petições não devem ser encaminhadas pelo sistema de transmissão eletrônica de atos pro-

cessuais da 1ª Região – e-Proc, devendo o interessado entrar em contato direto com o plantonista para a entrega da petição, através do tele-
fone de plantão. 

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

 
* Portarias assinadas pela Juíza Federal da 6ª Vara da SJ/PA, Ana Carolina Campos Aguiar, respondendo pela Subseção de Santa-
rém 

 
 

SUBSEÇÃO DE MARABÁ 
 
PORTARIA Nº 045, DE 28.11.11 
 
O DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO: 
 
A Resolução n. 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional da Justiça, 
 
As atribuições definidas no Art. 61-A, “b”, do Provimento n. 39, de 03/11/2009, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, 
 
O disposto no Art. 6º, II, da Resolução n. 79, de 19/11/2009, do Conselho da Justiça Federal, 
 
RESOLVE: 
 
I - DESIGNAR a escala de juízes e servidores como plantonistas da Subseção Judiciária de Marabá, no período de 01 a 19 de de-

zembro de 2011, para exercerem as atividades de plantão nos dias úteis e no horário fora do expediente externo fixado pelo Tribunal (inician-
do às 18h01 e finalizando às 08h59 do dia seguinte, nos termos da Resolução/PRESI/CENAG n. 6 de 09.06.2011), conforme período abaixo: 

 
Período Juiz Federal Plantonista 

01 a 02.12.2011 Priscilla Pinto de Azevedo – Subseção Judiciária de Castanhal 
03 a 14.12.2011 João César Otoni de Matos 
15 a 19.12.2011 Nair Cristina Corado Pimenta de Castro 

 
Período Vara Servidores 

01 a 14.12.2011 1ª Marco Antonio Nunes Leite – (094)9132-5621 
01 a 14.12.2011 1ª Substituto Automático – Victor Mauro Pacheco Garcia (094)8111-6070  
15 a 19.12.2011 2ª Ana Christina Maranhão Juliano (094) 9974-9110 
15 a 19.12.2011 2ª Substituto Automático – Priscila Fogaça (091)8138-1434 

 
Período Oficiais de Justiça Avaliadores Federais 
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01 a 08 e de 15 a 

19.12.2011 Túlio Marcos Nascimento 

09 a 14.12.2011 Clédiston Ramos de Souza 
 
II – ESTABELECER que o juiz de plantão, somente tomará conhecimento das matérias previstas no art. 106 do Provimento/COGER 

n. 39/2009: 
I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicio-

nal 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 à decretação de prisão 

preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a 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 referem as Leis n. 9.099, de 26 de se-

tembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 
 
III – INFORMAR, nos termos do Art. 111, III, Provimento/COGER n. 39/2009, que, nos finais de semana, nos feriados, nos pontos 

facultativos e nos recessos (Lei n. 5.010/66, art. 62), o plantão desta Subseção será de responsabilidade do Juiz plantonista da Sede em Be-
lém, cujo contato poderá ser feito pelo telefone (91) 9133-1842. 

 
 VI – INFORMAR, que os atendimentos durante o plantão serão feitos através de contato prévio pelos telefones (94) 3324-

2486/2496/2899 ou na Sede desta Subseção Judiciária. 
 
V - DETERMINAR que, no plantão, as petições não devem ser encaminhadas pelo sistema de transmissão eletrônica de atos pro-

cessuais da 1ª Região – e-Proc, fax ou e-mail, devendo o interessado entrar em contato direto com o plantonista para a entrega da petição, a-
través dos telefones de plantão. 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 046 DE 05.12.11 
 
O DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO: 
 
A Resolução n. 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional da Justiça, 
 
As atribuições definidas no Art. 61-A, “b”, do Provimento n. 39, de 03/11/2009, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, 
 
O disposto no Art. 6º, II, da Resolução n. 79, de 19/11/2009, do Conselho da Justiça Federal, 
 
RESOLVE: 
 
I - DESIGNAR a escala dos servidores da Subseção Judiciária de Marabá, no período de 20 de dezembro 2011 a 06 de janeiro de 

2012, para exercerem as atividades de plantão no RECESSO FORENSE – 2011/2012, nos termos da Resolução/PRESI/CENAG n. 6 de 
09.06.2011, conforme período abaixo: 

 
Período Vara Diretor(a) 

20 a 27.12.2011 2ª Ana Christina Maranhão Juliano (094) 8141-9656 
28.12.2011 a 
06.01.2012 1ª Marco Antonio Nunes Leite – (094)9132-5621 

 
Período Vara Servidores 

20 a 23.12.2011 e de 
02 a 06.01.2012 1ª Lorena Carla Martins Pereira 

24 e 25.12.2011 DISUB Osmar de Miranda Lima Filho  
26.12.2011 a 
01.01.2012 1ª Marly do Socorro Fonseca Chaves Dias 

20 a 22.12.2011 DISUB João Itaguary Milhomem Costa 
23.12.2011 a 
06.01.2012 DISUB Frankmar dos Reis 

 
Período Oficiais de Justiça Avaliadores Federais 

20 a 23.12.2011 e de 
04 a 06.01.2012 Túlio Marcos Nascimento 

24.12.2011 a 
03.01.2012 Clédiston Ramos de Souza 

 
II – INFORMAR, nos termos do Art. 111, III, Provimento/COGER n. 39/2009, que, no recesso (Lei n. 5.010/66, art. 62), o plantão 

desta Subseção Judiciária no recesso será de responsabilidade do Juiz plantonista da Sede em Belém, cujo contato poderá ser feito pelo tele-
fone (91) 9133-1842. 

 
III – ESTABELECER que o juiz de plantão da Seção Judiciária do Pará, somente tomará conhecimento das matérias previstas no 

art. 106 do Provimento/COGER n. 39/2009: 
I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicio-

nal do magistrado plantonista; 
II - medida liminar em dissídio coletivo de greve; 
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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 Federal visando à decretação 

de prisão preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a 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 referem às Leis n. 9.099, de 26 de se-

tembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.  
 
VI – INFORMAR, que os atendimentos durante o plantão serão feitos através de contato prévio pelos telefones (94) 3324-

2486/2496/2899 ou na Sede desta Subseção Judiciária. 
 
V - DETERMINAR que, no plantão, as petições não devem ser encaminhadas pelo sistema de transmissão eletrônica de atos pro-

cessuais da 1ª Região – e-Proc, fax ou e-mail, devendo o interessado entrar em contato direto com o plantonista para a entrega da petição, a-
través dos telefones de plantão. 

 
VI - ESTABELECER horário para expediente especial desta Subseção Judiciária a ser cumprido durante o Recesso Forense, no pe-

ríodo compreendido entre 20 de dezembro de 2011 e 06 de janeiro de 2012, das 08h00 às 13h00. 
 
Os servidores escalados para o plantão farão jus a compensar, segundo a conveniência do serviço, à razão de 1 (um) dia para cada 

trabalhado, até o final do exercício subseqüente. Na compensação dos dias trabalhados por titulares comissionados deverão ser designados 
substitutos para as respectivas funções. 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 47/2011-DISUB/JF/MAB, DE 05.12.11 
 
O Doutor JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, no uso de suas atribuições le-

gais, 
 
Considerando a precariedade das estradas na região, e objetivando tornar ágil às diligências a serem realizadas pelos Oficiais de 

Justiça Avaliadores Federais lotados nesta Subseção Judiciária; 
 
R E S O L V E: 
 
AUTORIZAR o Oficial de Justiça Avaliador Federal TULIO MARCOS NASCIMENTO, a utilizar em diligências em outros municípios 

jurisdicionados e na zona rural, veículo desta Subseção Judiciária. 
 
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
 
PORTARIA Nº 048 DE 05.12.11 
 
O DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO: 
 
A Resolução n. 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional da Justiça, 
 
As atribuições definidas no Art. 61-A, “b”, do Provimento n. 39, de 03/11/2009, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, 
 
O disposto no Art. 6º, II, da Resolução n. 79, de 19/11/2009, do Conselho da Justiça Federal, 
 
RESOLVE: 
 
I - DESIGNAR a escala de juízes e servidores como plantonistas da Subseção Judiciária de Marabá, no período de 07 a 31 de janei-

ro de 2012, para exercerem as atividades de plantão nos dias úteis e no horário fora do expediente externo fixado pelo Tribunal (iniciando às 
18h01 e finalizando às 08h59 do dia seguinte, nos termos da Resolução/PRESI/CENAG n. 6 de 09.06.2011), conforme período abaixo: 

 
Período Juíza Federal Plantonista 

07 a 31.01.2012 Nair Cristina Corado Pimenta de Castro 
 

Período Vara Servidores 
07 a 31.01.2012 2ª Ana Christina Maranhão Juliano – (094)8141-9656  
07 a 31.01.2012 2ª Substituto Automático – Nilson Amaral Júnior (094) 8155-7353  

 
Período Oficiais de Justiça Avaliadores Federais 

07 a 23.01.2012 Túlio Marcos Nascimento 
24 a 31.01.2012 Clédiston Ramos de Souza 

 
II – ESTABELECER que o juiz de plantão, somente tomará conhecimento das matérias previstas no art. 106 do Provimento/COGER 

n. 39/2009: 
I - pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicio-

nal 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 à decretação de prisão 

preventiva ou temporária; 
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
VI - medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que 
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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 referem as Leis n. 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. 

 
III – INFORMAR, nos termos do Art. 111, III, Provimento/COGER n. 39/2009, que, nos finais de semana, nos feriados, nos pontos 

facultativos e nos recessos (Lei n. 5.010/66, art. 62), o plantão desta Subseção será de responsabilidade do Juiz plantonista da Sede em Be-
lém, cujo contato poderá ser feito pelo telefone (91) 9133-1842. 

 
 VI – INFORMAR, que os atendimentos durante o plantão serão feitos através de contato prévio pelos telefones (94) 3324-

2486/2496/2899 ou na Sede desta Subseção. 
 
V - DETERMINAR que, no plantão, as petições não devem ser encaminhadas pelo sistema de transmissão eletrônica de atos pro-

cessuais da 1ª Região – e-Proc, fax ou e-mail, devendo o interessado entrar em contato direto com o plantonista para a entrega da petição, a-
través do telefone de plantão. 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 049/2011-DISUB/JF/MAB, DE 05.12.11 
 
O Doutor JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, no uso de suas atribuições le-

gais,  
 
Considerando a delegação de competência atribuída no item XII da Portaria nº 082, de 15.03.2010, publicada no Boletim de Serviço 

nº 050, de 22.03.2010, 
 
R E S O L V E: 
 
RELOTAR o servidor, a partir de 05.12.2011, conforme abaixo: 
 

UNIDADE DE LOTAÇÃO SERVIDOR/CARGO DE PARA 
Ademir Carneiro Marques – requisitado do INCRA 1ª Vara da Subseção Judiciária de 

Marabá 
Diretoria da Subseção Judiciária de 
Marabá 

Samuel da Paschoa Lima – Técnico Judiciário, Área Admi-
nistrativa 

Diretoria da Subseção Judiciária de 
Marabá 

1ª Vara da Subseção Judiciária de 
Marabá 

 
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 
 
PORTARIA Nº 050/2011-DISUB/JF/MAB, DE 06.12.11 
 
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 da 1ª Vara, JOÃO ITAGUARY MILHOMEM 

COSTA, Supervisor da SESAP e EUNA CABRAL ARAÚJO, Analista Judiciário, lotada na 1ª Vara,  para, sob a presidência do primeiro, consti-
tuírem Comissão encarregada de promover a seleção de estagiários para esta Subseção Judiciária, em conformidade com o EDITAL nº 
04/2011. 

 
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor da Subseção de Marabá, Juiz Federal João César Otoni de Matos 

 
EDITAL Nº 04/2011, DE 05.12.11 
 

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 27 de janeiro de 2011, 

prova 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. Poderão ser classificados até 16 (dezesseis) candidatos, os quais 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 12 de dezembro de 2011 a 20 de janeiro de 2012, no horário de 12 às 19 horas, de 

segunda a sexta-feira, na Sala da Seção de Suporte Administrativo e Operacional (SESAP), localizada no 1º piso do prédio-sede desta Sub-
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seção, situada na Travessa Ubá, s/nº, Agrópolis do INCRA, 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 27 de janeiro de 2012 (sexta-feira), das 14 às 18 horas, no auditório da Subseção Judiciária de Mara-

bá, devendo o candidato comparecer no local 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido. 
   
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. 
   
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 5 (cinco) questões discursivas, valendo 2,0 (dois) pontos cada, e versará sobre assuntos constantes do programa 

divulgado no Anexo I deste Edital. Não será permitida consulta à legislação e doutrina ou qualquer outro documento. 
 
V – DA CORREÇÃO DAS PROVAS 
 
1. As respostas deverão ter o mínimo de 5 e o máximo de 15 linhas, e serão julgadas pelo conteúdo, apresentação e correta aplica-

ção das regras ortográficas e gramaticais da língua portuguesa.  
 
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, estiver cursando a série mais avança-

da ou for mais velho. 
 
VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
O resultado preliminar será divulgado no dia 31/01/2012, na página desta Subseção Judiciária e afixado no quadro de avisos do 

prédio-sede. O resultado final será divulgado no dia 03/02/2012, após o julgamento de eventuais recursos. 
 
VIII – DOS RECURSOS 
 
Os candidatos poderão interpor recurso às questões da prova no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir da divulgação do 

resultado preliminar, no horário das 12:00 às 18:00 horas. 
  
IX – DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
A homologação do resultado final ocorrerá no dia 03/02/2012 e será feita pelo Juiz Federal Diretor desta Subseção Judiciária. 
 
X – 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. 
 
XI – 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 e-
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leitoral; 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.  
 
XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O início do estágio dar-se-á com a assinatura do respectivo termo de compromisso. O Termo de Compromisso assinado pelo estu-

dante não gera direitos trabalhistas ou funcionais ou vínculo empregatício (Lei nº 11.788/08, art. 3º).  
 
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais não po-

derá alegar desconhecimento. 
 
Não poderá realizar estágio remunerado na Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus o estudante que possuir vínculo profissio-

nal ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados que atuarem em processos na Justiça Federal (artigo 22 da Resolução n. 
039/2008 do CJF). 

 
Qualquer alteração no local de realização das provas será comunicada aos candidatos com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 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. 

 
Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Comissão instituída para a realização do certame. 
 
ANEXO I  
 
1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
1.1. Direito Administrativo: Administração Pública: princípios básicos. Atos administrativos: conceito, requisitos e espécies. Poderes 

administrativos. Invalidação dos atos administrativos: revogação e anulação. Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e 
judiciário. Responsabilidade civil do Estado. 

 
Direito Constitucional: A Constituição: conceito e classificação. Princípios fundamentais da Constituição de 1988. Direitos e garantias 

individuais: direitos e deveres individuais e coletivos. Organização dos Poderes. Poder Legislativo: atribuições do Congresso Nacional. Poder 
Judiciário: estrutura (órgãos). Competência dos Tribunais: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Fede-
rais e Juízes Federais.    

 
Direito Civil: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos bens. Dos atos jurídicos. Dos 

prazos de prescrição (e decadência). Responsabilidade civil. 
 
1.4. Direito Processual Civil: Condições da ação. Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Distribuição e registro. Prazos 

processuais: disposições gerais, da verificação e das penalidades. Do intercâmbio processual: da citação, da intimação e da notificação. Das 
cartas: precatória, rogatória e de ordem. Das partes e dos procuradores. Capacidade processual. Das despesas processuais. 

   
1.5. Direito Penal: Parte geral: princípios constitucionais do direito penal. Interpretação da lei penal: espécies de interpretação.  Apli-

cação da lei penal: princípio da legalidade e da anterioridade. Lei penal no tempo. Lei penal no espaço. Teoria geral do crime: conceito de cri-
me, requisitos, elementos e circunstâncias do crime. Crimes comissivos e omissivos. Fato típico: elementos. Do resultado. Crime doloso, cul-
poso e preterdoloso. Crime consumado e tentado. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Crime impossível.  

 
1.6. Direito Processual Penal: Do Inquérito Policial. Ação Penal. Competência. 

 
* Edital assinado pelo Diretor da Subseção de Marabá, Juiz Federal João César Otoni de Matos 

 
 

DESPACHO 
 
PROCESSO Nº 891/11 
Trata o p. p. da necessidade de contratação de empresa para execução de serviços de engenharia a fim de proceder às adaptações 

físicas e realizar a expansão das redes elétrica e lógica no 1º andar desta Seccional.  
Em que pese a grande diferença de valores encontrados para a contratação pretendida, conforme ressaltado na manifestação da 

SEAJU/SECAD de fl. 29, esta Diretoria entende que tal não tem o condão de invalidar o presente procedimento, eis que a empresa ofertante 
do menor valor já contratou com esta Seccional e executou suas funções em consonância com os termos contratuais respectivos. 

Dessa forma, considerando as informações constantes dos autos, a manifestação da SEAJU à fl. 29, e as delegações conferidas ao 
Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO, a contratação da empresa VCO – SERVIÇOS 
TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA, pelo valor total de R$-14.880,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta reais), 
ao teor do art. 24, I, da Lei nº 8.666/93, para a execução de serviços de engenharia a fim de proceder às adaptações físicas e realizar a ex-
pansão das redes elétrica e lógica no 1º andar desta Seccional. 

Publique-se este ato no Boletim de Serviço desta Seccional. 
Após, à SEPLO para empenhar, consignando na nota de empenho que as condições das avença constam no termo de referência de 

fls. 03-11. 
Belém, 06.12.2011 

 
* 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$) 
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 06.12.11 ANO  XIII NÚMERO 210

Empresa Brasileira de Telecomunica-
ções S.A. 

Serviços telefônicos prestados a esta 
Seção Judiciária 042/2010 11NE001265 12.11 06.12.11 21,83

Salutare Serviços de Fisioterapia e 
Qualidade de Vida Ltda. 

Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 522/2011 11NE000023 12.11 06.12.11 733,00

* 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$) 

Lucyana Said Daibes Pereira 758/2011 11NE000018 Altamira/Belém 24 e 25.11.11 1,5 831,00
* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
 


