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SUBSEÇÃO DE SANTARÉM 
 
PORTARIA N. 06/2012-GABJU/JF-02VARA/STM, DE 13.02.12 
 
O DOUTOR JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA, MM. JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA-

RÉM NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC., 
 
Considerando ser da conveniência do serviço a necessidade de se imprimir no andamento dos processos métodos racionais que 

importem economia processual e mais agilização dos serviços, suprimindo atos de efeitos meramente burocráticos, e o teor dos art. 93, inciso 
XIV, da CF c/c o artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil, 

 
RESOLVE: 
 
Art.1º Os ofícios de caráter geral, os mandados de citação, notificação e intimação serão assinados pelo Diretor de Secretaria, sem-

pre em cumprimento a despacho judicial e com menção de assim o fazer por ordem do Juiz da vara. 
 
Art.2º Continuarão, entretanto, a ser assinados pelo MM. Juiz os ofícios dirigidos a membros do Judiciário, Executivo e Legislativo, 

Ministros e Secretários de Estados e aqueles endereçados a autoridade que receba igual tratamento protocolar neste Estado e demais unida-
des da Federação. Da mesma forma, os ofícios de constrição e liberação de bens, e mandados de prisão e alvará de soltura. 

  
Art.3º Todas as peças processuais serão juntadas aos autos independentemente de despacho judicial, fazendo-se conclusão ao ju-

iz, se for o caso. 
 
Art.4º Documentos de dimensões reduzidas, tais como, contas de luz, água, telefone, deverão ser grampeados ou colados em cada 

folha, de modo que não fique impedida a sua visualização e leitura. Os documentos de dimensões maiores deverão ser dobrados e, no caso 
de cópia, ser reduzidos ao tamanho padrão. 

 
Art.5º Independem de despacho judicial as seguintes intimações e atos, os quais deverão ser praticados pelo Diretor de Secretaria 

ou Servidores Ocupantes de Função de Supervisão, sem prejuízo da revisão pelo Juiz, quando necessário: 
1. Intimação da parte para apresentar cópia da petição inicial ou de outros documentos indispensáveis à instrução processual; 
2. Intimação da parte para providenciar contrafé em número suficiente à citação do(s) réu(s), no prazo de 05 dias; 
3. Intimação da parte para pagamento de custas, inclusive as remanescentes, ou despesas de diligências necessárias à efetivação 

de ato judicial; 

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 
 ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE 
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 
10ª Vara RUBEM LIMA DE PAULA 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 
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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 HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR (1ª VARA) 
 JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA (2ª VARA) 
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4. Intimação do Impetrante, na hipótese de mandado de segurança, para que apresente cópias da petição inicial e documentos ins-

trutórios, suficientes para a notificação da(s) autoridade(s) impetrada(s) e intimação do Representante Processual da entidade a que esta está 
vinculada; 

5. Intimação da parte para cumprimento de carta precatória e para ciência das devolvidas ao juízo; 
6. Intimação da parte para ciência de resposta a ofício expedido nos autos; 
7. Reiteração de citação/intimação, na hipótese de mudança de endereço, quando informado ou obtido novo endereço; 
8. Intimação do autor para, após a apresentação de contestação, réplica, no prazo de 10 dias, ressalvadas as demandas do JEF; 
9. Intimação da parte contrária para se manifestar, em 05 dias, sempre que forem juntados novos documentos, nos termos do art. 

398/CPC, ressalvadas as demandas do JEF; 
10. Intimação da parte para levantamento de depósito; 
11. Intimação da parte para se manifestar sobre proposta de honorários periciais, laudo pericial e respectivos esclarecimentos; 
12. Intimação da parte sobre o retorno de autos da instância superior; 
13. intimação de advogado para devolução à secretaria, em 24 horas, de autos não devolvidos no prazo legal ou fixado, comunican-

do-se ao Juiz a ausência de devolução, após regular intimação, para as providências cabíveis. 
14. Intimação do autor/exeqüente para dar prosseguimento ao feito,findo o prazo de suspensão deferido; 
15. Intimação do recorrente para preparo do recurso, ressalvados os casos de isenção de custas e assistência judiciária gratuita; 
16. Expedição de ofício ou, preferencialmente, e-mail solicitando informações ao Juízo Deprecado sobre o cumprimento de carta 

precatória; 
17. Resposta ao Juízo Deprecante, por intermédio de ofício ou, preferencialmente, de e-mail, sempre que solicitada informação a-

cerca do andamento de carta precatória; 
18. Abertura de vista ao Ministério Público Federal, quando a lei processual assim o determinar; 
19. Abertura de vista ao Ministério Público Federal, após consulta ao magistrado, de representações da Polícia Federal (busca e a-

preensão, prisão, quebra de sigilo etc), e pedidos apresentados pelos jurisdicionados relacionados a tais procedimentos. 
20. Intimação da parte sobre ofício oriundo de juízo deprecado, comunicando data de audiência de inquirição de testemunha, solici-

tando providência a cargo da parte ou qualquer outra medida; 
21. Desarquivamento de autos, abrindo-se vista pelo prazo de cinco dias, se requerida por advogado, retornando-os ao arquivo, se 

nada for requerido; 
22. Desentranhamento de documento de autos de processo findo, exceto procuração, a requerimento de advogado constituído pela 

parte, com entrega mediante recibo e cópia nos autos; 
23. Cobrança de laudo pericial, reiteração de ofício e resposta a ofício de outro juízo ou órgão, observado o limite de sua competên-

cia estabelecida no art. 2º desta Portaria; 
24. Remessa de autos à Contadoria para apuração de débito exeqüendo, a pedido da parte devedora, e/ou custas complementares, 

intimando-se o(s) devedor(es) para pagamento, se for o caso; 
25. Remessa dos autos ao Contador do Juízo para manifestação e, se for o caso, elaboração de cálculos, com posterior vista às 

partes, assim como, para verificar a regularidade das custas finais recolhidas, inclusive preparo de recurso, com intimação das partes para o 
devido recolhimento da diferença;  

26. Retificação da numeração dos  autos, mediante certidão; 
27. Formação de autos suplementares, mormente para acautelamento de guias de depósito judicial; 
28. Encerramento e abertura de volumes dos autos que atingirem 250 (duzentos e cinqüenta) folhas; 
29. Intimação da parte credora para se manifestar sobre o prosseguimento do feito; 
30. Designação de datas para leilão, intimando-se o leiloeiro e as partes pessoalmente;  
31. Anotação de substabelecimento e renúncia de mandato;  
32. Juntada aos autos das peças essenciais de carta precatória devolvida. 
33. Retificação do termo de autuação, em havendo erro material ou de classificação  
34. Intimação da parte para apresentar as peças necessárias à instrução de expedientes (requisição de pagamento, cartas precató-

rias, mandados etc); 
35. Intimação da parte para fornecer os dados necessários à expedição de alvará de levantamento (CPF, RG, OAB etc); 
36. Solicitação de saldo de contas referentes a depósitos judiciais, para o fim de expedição de alvará de levantamento; 
37. Solicitação à autoridade policial e gerentes de instituições bancárias de  informações acerca do cumprimento de determinações 

judiciais;  
38. Desentranhamento, após a juntada do original, das peças recebidas por fac simile, mediante certidão de tempestividade e confe-

rência;  
39. Cumprimento das cartas precatórias quando o ato processual que lhe constitua o objeto limite-se a simples intima-

ção/citação/notificação. 
40. Envio, em caráter itinerante, das cartas precatórias encaminhadas a esta Subseção com endereço do requerido diverso deste 

município, com a devida comunicação ao Juízo Deprecante. 
41. Os autos de prisão em flagrante, após decisão de homologação, deverão aguardar a distribuição do respectivo inquérito policial 

ou ação penal neste Juízo, momento em que serão trasladadas as cópias necessárias, com posterior arquivamento, independente de despa-
cho judicial. 

42. A cópia de documento apresentada pelas partes, cujo original encontra-se no processo, deverá ser descartada, juntando-se so-
mente os documentos não repetidos nos autos, mediante certificação da Secretaria. 

43. Quando as partes apresentarem como anexos de suas petições procedimentos em geral, pastas, documentação encadernada, 
caixas com papéis diversos, cuja juntada irá causar tumulto nos autos, a Secretaria deverá formalizar estes anexos como apensos, devida-
mente identificados com o respectivo número do processo. Considerando-se o volume do apenso, este poderá ficar junto aos autos ou ser a-
cautelado em Secretaria para melhor manuseio do processo principal.  

44. Exclusivamente no JEF: a) a designação e a redesignação de data para a realização de audiências e perícias; b) a consulta pe-
los Servidores lotados no JEF adjunto e nos Gabinetes dos Juízes Federais, após devido cadastro, aos sistemas PLENUS e CNIS; c) a junta-
da aos autos das informações obtidas nos sistemas supracitados; d) a citação e a Intimação dos atos processuais à parte ré mediante 
CARGA, ressalvado os casos URGENTES, quando as comunicações serão preferencialmente por Oficial de Justiça; e e) Comunicação da 
parte ré, mediante CARGA, para fins de comprovação do cumprimento de tutela de urgência. 

 
Art. 6º Ocorrendo dúvida quanto ao cumprimento da presente Portaria, o Diretor de Secretaria fará imediata conclusão dos autos ao 

juiz que preside o feito. 
 
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

DESPACHOS 
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PROCESSO Nº 517/08 
Em face das informações constantes dos autos, da informação da Diretoria Administrativa, à fl. 95, do parecer da ASJUR, à fl. 85, da 

informação da Comissão de Desfazimento de Bens Móveis, à fl. 86, e do parecer do NUCOI, à fl. 94, AUTORIZO a doação dos bens relacio-
nados no Edital nº 01/2011 de desfazimento de bens móveis, às fls. 37-45, com exceção do item nº 55 – impressora xérox, conforme justifica-
tiva da Diretora de Secretaria da Subseção Judiciária de Santarém, à fl. 88. As entidades que se habilitaram à doação foram a Secretaria Es-
pecial de Saúde Indígena – Polo Base Indígena SantaréM, vinculado ao Ministério da Saúde, conforme solicitação à fl. 85, e a APAE – Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santarém, conforme solicitação às fls. 51-56. 

Quanto aos bens relacionados na informação do presidente da comissão de desfazimento de bens, à fl. 87, podem ser doados inde-
pendentemente de procedimento de desfazimento de bens, eis que constituem-se em materiais de consumo, necessitando apenas de requisi-
ção simples à Seção de Material e Patrimônio. 

Publique-se.             
À Comissão de Desfazimento de Bens Móveis para as providências e formalidades legais, inclusive elaborar o termo de doação dos 

bens. 
Após,  
1- À SEMAP/SEOFI para proceder aos registros devidos. 
2- Ao NUCOI para análise final dos procedimentos e arquivo provisório. 
 Belém, 16.02.2012 

 
* Despacho assinado pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
PROCESSO Nº 540/05 (**) 
Considerando a delegação de competência decorrente da Portaria nº 214/2009-DIREF, as informações do Núcleo de Recursos Hu-

manos às fls. 11/13, bem como o atestado médico homologado pela médica perita desta Seccional à fl. 15 e a manifestação do Diretor do Nú-
cleo de Administração em exercício à fl. 16, CONCEDO ao servidor EDIVALDO DE SOUZA PAES BARRETO, Técnico Judiciário – Área Ad-
ministrativa, licença por motivo de doença em pessoa da família, nos dias 14 e 15/12/2011, nos termos dos arts. 81 e 83 da Lei nº 8.112/1990 
e Resolução nº 05/2008-CJF. 

 Publique-se. 
 Belém, 14.02.2012 
 
PROCESSO Nº 923/11 (**) 
Tendo em vista que tanto na proposta da contratada, à fl. 10, quanto na nota fiscal dos serviços, à fl. 28, não consta o valor referente 

aos serviços do motorista, RETIFICO, com base nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 
214, de 06/07/2009, a autorização de pagamento de fls. 35, para que se proceda à retenção do ISS pelo valor informado na nota fiscal. No en-
tanto referido valor incide sobre o valor total da nota fiscal, contrariando a súmula vinculante nº 31, do Supremo Tribunal Federal. Há que se 
contactar a contratada para que informe o valor referente aos serviços do motorista no sentido de se efetuar o recolhimento do ISS somente 
sobre esse valor.  

Após, à SEOFI para cumprimento.  
Concomitantemente, à SECOM para contatar a Subseção Judiciária de Santarém para que esta notifique a contratada sobre o teor 

desta decisão, eis que, após retido o valor do ISS pela SEOFI, passa a correr o prazo de 10 (dez) dias úteis para se recolher o tributo. 
 Belém, 13.02.2012 
 
PROCESSO Nº 2011390000091000910152000010 (*) 
Nos termos da delegação de competências conferida por meio da portaria 214/2009, decido: 1 – pelo pagamento da indenização de 

férias não gozadas, correspondente aos 12 (doze) dias não fruído do período aquisitivo 2009/2010, e de férias proporcionais, na razo de 
11/12, nos termos do art. 78, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.112/1990 c/c o art. 19,§ 1º, da Resolução nº 14/2008-CJF, referente ao período aquisitivo 
2010/2011, com o acréscimo de atualização monetária (a partir de novembro de 2011) nos termos das disposições pertinentes ao tema, em 
face do desligamento e da exoneração da função de Oficial de Gabinete (código FC-05) do Núcleo de Apoio à Turma Recursal, em 
22/11/2011, observando-se para fins de cálculo da vantagem o valor da remuneração em novembro/2011, se integral ou parcial, conforme art. 
18, §§ 1º e 2º, inciso I, e anexos VI e VII, da Lei nº 11.416/2006, atentando-se, ainda, para a natureza indenizatória da verba, que a isenta de 
tributação do imposto de renda e da contribuição previdenciária, conforme art. 21 da Resolução nº 14/2008-CJF. 2 – pela liquidação do passi-
vo relativos as demais verbas devidas (horas extras, diferença de progressão, entre outras) de forma conjunta com outros servidores que se 
encontram na mesma situação, por se tratar de despesas de exercícios anteriores, que ora reconheço desde já. 

Publique-se. 
 Belém, 10.02.2012 
 
PROCESSO Nº 2012390000092000920152000010 (**) 
Nos termos da Portaria DIREF nº 214, de 06.07.2009, e considerando as informações do Núcleo de Recursos Humanos, DEFIRO os 

pedidos de justificativa quanto a atrasos e saídas antecipadas de servidores desta Seccional e Subseções Judiciárias, conforme relacionado 
na tabela anexada pela SELEP. 

Publique-se. 
 Belém, 13.02.2012 
 
PROCESSO Nº 2012390000092000920152000009 (**) 
Nos termos da Portaria DIREF nº 214, de 06.07.2009, e considerando as informações do Núcleo de Recursos Humanos, DEFIRO os 

pedidos de licença, afastamentos e outros benefícios dos servidores desta Seccional e Subseções Judiciárias, conforme relacionado na tabela 
anexada pela SELEP. 

Publique-se. 
 Belém, 13.02.2012 
 
PROCESSO Nº 2012390000091000910152000003 (*) 
Considerando as delegações de competência contidas na Portaria DIREF/JFPA Nº 214/2009, e em face das informações do 

NUCRE e da planilha estimativa apresentada pela SEPAG, bem como a existência de recursos orçamentários atestada pela SEPLO, 
RATIFICO a realização de horas extras pelos servidores da SEOFI e da SEPAG, em virtude de trabalho extraordinário executado para levan-
tamento dos atrasados do Auxílio-Alimentação, devido aos magistrados federaisl, conforme o disposto na Res. 133/CNJ, no período de 06 a 
17 de fevereiro do corrente ano, nos termos da Lei nº. 8.112/1990 e das Resoluções nºs. 079/2009 e 004/2008-CJF. Lado outro, o pagamento 
do adicional de serviço extraordinário ficará condicionado à apresentação, pela chefia imediata, da ficha individual de freqüência dos servido-
res junto ao NUCRE, ao qual compete a apuração e informação das horas efetivamente trabalhadas, com observância do item 35 da Portaria 
201/2008-DIREF/JFPA, para a necessária autorização de pagamento e inclusão em folha. Ao NUCRE, para as providências cabíveis. 

Publique-se. 
 Belém, 10.02.2012 
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PROCESSO Nº 2012390000078000780152000011 (**) 
Considerando as delegações de competência contidas na Portaria DIREF/JFPA Nº 214/2009, e em face das informações do 

NUCRE e da planilha estimativa apresentada pela SEPAG, bem como a existência de recursos orçamentários atestada pela SEPLO, 
RATIFICO a realização de horas extras pelo servidor SÉRGIO ANTÔNIO SCALABRIN, em virtude de trabalho extraordinário executado para 
proceder ao recebimento de bens móveis e à instalação de equipamentos de informática na Subseção Judiciária de Santarém, no período de 
20 a 26 de janeiro do corrente ano, nos termos da Lei nº. 8.112/1990 e das Resoluções nºs. 079/2009 e 004/2008-CJF. Lado outro, o paga-
mento do adicional de serviço extraordinário ficará condicionado à apresentação, pela chefia imediata, da ficha individual de freqüência do 
servidor junto ao NUCRE, ao qual compete a apuração e informação das horas efetivamente trabalhadas, com observância do item 35 da Por-
taria 201/2008-DIREF/JFPA, para a necessária autorização de pagamento e inclusão em folha. Ao NUCRE, para as providências cabíveis. 

Publique-se 
 Belém, 13.02.2012 
 
PROCESSO Nº 865/08 (*) 
Tendo em vista as informações contidas nos presentes autos, as motivações desta Secretaria, às fls. 327-329, o parecer da ASJUR 

às fls. 330/331, a informação da SEPLO à fl. 324, e as competências delegadas ao Diretor da SECAD por meio da Portaria n. 214/2009-
DIREF, AUTORIZO a celebração do segundo termo aditivo ao contrato nº 07/2010, firmado entre a Administração e a empresa VIVO S.A., cu-
jo objeto consiste no prestação de serviço móvel pessoal – SMP, visando atender as necessidades da Seção Judiciária do Pará, em Belém, e 
Subseções Judiciárias de Marabá, Santarém, Altamira e Castanhal. 

O objetivo deste termo aditivo é fixar o valor estimativo do contrato em R$10.000,00 (dez mil reais) para que se alcancem as neces-
sidades desta Seção Judiciária até a assinatura de novo contrato, oriundo de licitação. 

Quanto ao despacho de fl. 325, torno-o sem efeito por ter sido alterado por esta decisão, notadamente quanto ao valor estimativo do 
contrato. 

Publique-se. 
Após, encaminhem-se conforme a seguir: 
1- À SEPLO para empenhar/reforçar o crédito orçamentário. 
2- À SECOM para formalizar o termo aditivo e demais providências, submetendo a minuta à ASJUR.    
3- À SEOFI para efetuar os registros devidos no SIAFI e regularizar as pendências eventualmente existentes. 
Belém, PA, 16.02.2012 

 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa em exercício, Marcos Antônio Marçal de Lima 

 
 

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 
na Subseção de Marabá 013/2010 12NE000130 02.12 13.02.12 8.372,90

Amazon Papel Ltda. EPP (**) Aquisição de 500 resmas de pape A-
4 para uso nesta Seccional 307/2011 

11NE001358 
11NE001524 
11NE001523 

02.12 13.02.12 63.700,00

Baterias Tapajós Ltda. (**) Aquisição de bateria automotiva 
selada para a Subseção de Santarém 889/2011 12NE00073 02.12 14.02.12 378,00

Cata Vento Refrigeração e Serviços 
Gerais Ltda. (**) 

Serviço de manutenção preventiva e 
corretiva no sistema de ar condicio-
nado central/individual da Seccional 

278/2009 12NE000127 02.12 14.02.12 6.586,86

E.S.E Segurança Privada Ltda. (**) 
Prestação de serviço de vigilância e 
segurança armada na Subseção Ju-
diciária de Marabá 

838/2009 12NE000114 02.12 14.02.12 18.238,69

Elevax Comércio e Serviços Ltda. EPP 
(**) 

Serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos elevadores instalados 
no edificio-sede desta Seccional 

086/2010 12NE000129 02.12 13.02.12 6.000,00

Imprensa Nacional (**) Publicações de interesse desta 
Seccional no Diário Oficial da União 257/2009 11NE000009 02.12 13.02.12 1.032,58

IT Comércio e Serviços Ltda. (**) 
Aquisição de lente Sony SAL-
18250mm para uso em equipamento 
fotográfico desta Seccional 

907/2011 11NE001485 02.12 14.02.12 2.050,00

K. M. de Benfica Refrigeração Ltda. (**) Aquisção de compressor trifásico 
para uso nesta Seccional 769/2010 11NE001124 

11NE001502 02.12 13.02.12 103.065,00

Lance Norte Distribuidora de 
Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. – 
ME (**) 

Aquiçaõ de 06 unidades de frigobar 915/2011 11NE01431 02.12 14.02.12 4.544,00

Mage Comércio de Alimentos Ltda. 
EPP (**) 

Aquisiçaõ de gêneros alimentícios 
para a Subseção de Castanhal 101/2011 12NE000001 02.12 13.02.12 744,00

Print Copy Comércio e Representação 
Ltda. ME (**) 

Locação de máquina copiadora – 
Subseção de Santarém 563/2009 12NE000135 02.12 14.02.12 535,54

Tempone & Mascarenhas Ltda. (**) Aquisição de água mineral para a 
Subseção de Redenção 740/2011 12NE000037 02.12 13.02.12 216,90

* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
** Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa em exercício, Marcos Antônio Marçal de Lima 

 
 

COMPENSAÇÃO 
 
01. DIAS TRABALHADOS NO PLANTÃO 06. HORAS EXTRAS – Subseção de Altamira 
02. DIAS TRABALHADOS NO RECESSO 2009/2010  
03. DIAS TRABALHADOS NO RECESSO 2008/2009  
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 16.02.12 ANO XVII  NÚMERO 032
04. DIAS TRABALHADOS NO RECESSO 2007/2008  
05. DIAS TRABALHADOS NO ELEITORAL  
 

SERVIDOR PROCESSO 
Nº CARGO/FUNÇÃO DIAS TRABALHADOS COMPENSAÇÃO FUNDA-

MENTO 

Fabrício Resende Ribeiro -------------- Analista Judiciária Horas extras 26 a 30.03 e 02. e 
03.04.12 06 

Paulo Roberto Silva Costa -------------- Analista Judiciária Horas extras 18 a 21.11.11 06 
Sâmia Cristina Moreira Andrade da Sil-
va -------------- Analista Judiciária Horas extras 02, 02, 09, 10, 11, 

12 e 13.04.12 06 

 
 

ABONO DE FALTAS 
 

SERVIDOR PROCESSO 
NÚMERO CARGO/FUNÇÃO Nº DE 

HORAS FORMA DE COMPENSAÇÃO 

Analice Sepúlveda dos Santos ------------- Analista Judiciário 21 
27 a 29.02.12 – das 15h às 18h 
01 e 02.03.12 – das 15h às 18h 
05 e 06.03.12 – das 15h às 18h 

Osvaldo Sérgio dos Anjos Barata ------------- Técnico Judiciário 07 14 a 16.02.12 – das 15h às 17h 
23.02.12 - das 15h às 16h 

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. 

 


