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10ª VARA 
 
PORTARIA Nº 005, DE 24.02.12 
 
Implanta no âmbito da 10ª Vara da Seção Judiciária do Pará procedimento de utilização de Planilha de Liquidação de Sentença para 

ações que visem à concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários de valor igual ao salário mínimo. 
 
O SENHOR JUIZ FEDERAL TITULAR DA 10ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, ETC. 
 
Considerando a conveniência do serviço e a necessidade de se imprimir nos processos métodos racionais que importem economia 

processual e celeridade dos serviços;  
Considerando a necessidade de implantação de sistemáticas de trabalho que possibilitem uma efetiva prestação jurisdicional, bem 

como a necessidade da adoção de rotinas e diretrizes que proporcionem maior eficiência das atividades de Secretaria; 
Considerando o imperativo da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII da CF/88); 
 
RESOLVE: 
 
1. IMPLANTAR no âmbito da 10ª Vara da Seção Judiciária do Pará procedimento de utilização de Planilha de Liquidação de Sen-

tença para ações que visem à concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários de valor igual ao salário mínimo. 
2. A Planilha de Liquidação de Sentença será mensalmente atualizada pelo Setor de Contadoria da Seção Judiciária do Pará e dis-

ponibilizada para consulta dos interessados no quadro de avisos desta Seção. 
3. A Planilha deverá ser utilizada ainda para subsidiar propostas de acordo em ações da mesma natureza. 
  
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se. Cumpra-se. Oficie-se aos órgãos interessados. 

 
* Portaria assinada pelo Diretor DA 10ª Vara, Juiz Federal Rubem Lima de Paula Filho 

 
 

PORTARIA DA SECAD 
 
PORTARIA Nº 087, DE 24.02.12 
 

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 

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 HUGO SINVALDO SILVA DA GAMA FILHO 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR (1ª VARA) 
 JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA (2ª VARA) 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 

AANNOO XXVVIIII   NN.. 003366 

Belém (PA), 24 de Fevereiro de 2012 
(Sexta-feira) 
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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 9ª Vara, de 23.02.2012, 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 da servido-

ra abaixo relacionada, em face de imperiosa necessidade do serviço: 
 

NOME 
PERÍODO 

AQUISITIVO  
DATA INTERRUPÇÃO 

QUANT. DIAS 

RESTANTES 

Bernadeth Baía Brito 2011/2012 23.02.2012 09 

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

 
* Portaria assinada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

SUBSEÇÃO DE MARABÁ 
 
EDITAL Nº 01/2012 
 
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 23 de março 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$620,00 (seiscentos e vinte 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 27 de fevereiro a de 2011 a 20 de março 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-
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 23 de março 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 
 



 
 

 - 3 - 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 24.02.12 ANO XVII  NÚMERO 036
IV – DA PROVA 
 
1. A prova conterá 10 (dez) questões objetivas, valendo 1,0 (um) ponto cada, e versará sobre assuntos constantes do programa di-

vulgado no Anexo I deste Edital. Não será permitida consulta à legislação e doutrina ou qualquer outro documento. 
 
V – 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. 
 
VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
O resultado preliminar será divulgado no dia 26/03/2012, na página desta Subseção Judiciária e afixado no quadro de avisos do 

prédio-sede. O resultado final será divulgado no dia 30/03/2012, após o julgamento de eventuais recursos. 
 
VII – 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. 
  
VIII – DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
A homologação do resultado final ocorrerá no dia 02/04/2012 e será feita pelo Juiz Federal Diretor desta Subseção Judiciária. 
 
IX – 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. 
 
X – 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 eleitoral; 

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.  
 
XI – 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.   
 
Marabá/PA, 10 de fevereiro de 2012. 
 

NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO 
Juíza Federal Diretora 

 
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. 
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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. 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 2012390000091000910152000009 
Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA N. 214/2009 e considerando o que consta nos 

autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE como fundamento e DEFIRO o pedido formulado pelo servidor SAULO CARNEIRO RIBEIRO, 
Técnico Judiciário – Área Administrativa, para incluir suas filhas BETHÂNIA D’PAULA GONÇALVES RIBEIRO e ANA BEATRIZ GONÇALVES 
RIBEIRO e sua genitora, a Sra. CELINA CARNEIRO RIBEIRO como dependentes do servidor, para fins de abatimento no imposto de renda 
na fonte, nos termos do art. 4º, inciso III, alínea “f”, e art. 35, incisos III e IV, da Lei nº 9.250/1995, com a redação da Lei nº 11.945/2009. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 24.02.12 
 
PROCESSO Nº 2012390000092000920152000018 
De acordo com a informação da SELEP, inclusive no tocante às ressalvas relativas à apresentação de documentação pertinente ao 

caso. Segue minuta de despacho:"Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria/DIREF/PA N. 214/2009 e conside-
rando o que consta nos autos, ACOLHO a manifestação do NUCRE como fundamento e DEFIRO o pedido formulado pelo servidor BRUNO 
MOREIRA SOUZA, Técnico Judiciário – Área Administrativa, cedido à Seção Judiciária do Maranhão, para conceder licença para capacitação, 
nos termos do art. 87, caput, da Lei nº 8.112/90 c/c art. 22 da Resolução nº 5/2008-CJF, no período de 20.02 a 20.03.2012, totalizando 30 
(trinta) dias. A fruição se dará com a remuneração do cargo efetivo, acrescida do valor da função comissionada, e do auxílio-alimentação, po-
dendo a licença ser interrompida, a pedido do interessado, em casos especiais, devidamente motivados, nos termos do art. 23, § 3º, da Reso-
lução nº 05/2008-CJF c/c os arts. 3º, § 2º, 5º, incisos IV e V, da Resolução nº 600-07/2008-TRF-1ª Região. Outrossim, deve o servidor apre-
sentar apresentar declaração, emitida pela instituição de ensino, do período de duração do curso e da carga horária, bem como o certifica-
do/diploma de conclusão do curso, tão logo o obtenha, conforme art. 23, § 1º, da Resolução nº 05/2008-CJF. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências, inclusive dar ciência ao servidor. 
Belém, 24.02.12 

 
* Despachos assinados 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$) 

Abrahim Bady Bacry Filho Honorários 550/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 9.157,20
Alfredo Leão Barroso Rebelo Honorários 528/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 9.478,95
Ana Paula Pereira Barbosa Honorários 654/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 4.607,00
Catarina de Fátima Baía e Silva Honorários 731/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 7.373,00
Fuad da Silva Pereira Honorários 550/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 300,00
José Maria dos Santos Rezende Honorários 654/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 24.640,00
Mauro Sérgio de Almeida Campelo Honorários 654/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 280,00
Meyber Ricardo Abodo Mendes Honorários 676/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 16.720,00
Meyber Ricardo Abodo Mendes Honorários 711/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 234,80
Meyber Ricardo Abodo Mendes Honorários 581/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 7.748,40
Meyber Ricardo Abodo Mendes Honorários 751/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 26.752,00
Samuel Gueiros Pessoa Júnior Honorários 578/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 5.459,10
Vanda Regina de Oliveira Ferreira Honorários 550/2011 12NE000069 02.12 24.02.12 400,00

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


