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PORTARIA DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 096, DE 29.02.12 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 
 RELOTAR os servidores, a partir de 01.03.2012, conforme abaixo: 
 

UNIDADE DE LOTAÇÃO 
SERVIDOR / CARGO 

DE PARA 

Artur Eugênio Brito Maia, Técnico Judiciário – Área Admi-
nistrativa, Classe “A”, Padrão 02 

Seção de Bem-Estar Social do Núcleo 
de Recursos Humanos Núcleo de Apoio à Turma Recursal 

Deborah Cristina Braga dos Santos, Técnico Judiciário – 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 01 Núcleo de Apoio à Turma Recursal Seção de Bem-Estar Social do Núcleo 

de Recursos Humanos 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
* Portaria assinada pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
 

8ª VARA 
 
PORTARIA 001, DE 28.0212 
 
ARTHUR PINHEIRO CHAVES, JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUI-

ÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, e 
 
CONSIDERANDO a INSPEÇÃO ORDINÁRIA, a ser realizada neste Juízo, no período de 19 a 23.03.2012, nos termos do art. 13, III 

e VIII, da Lei 5.010, de 30/05/1966, do art. 114 e seguintes do PROVIMENTO/COGER n. 38, de 12/06/2009, com a redação dada pelo 
PROVIMENTO/COGER n. 39, de 03/11/2009, bem como da Resolução n. 496, de 13/02/2006, alterada pela Resolução n. 530, de 30/10/2006, 
do Conselho de Justiça Federal; 

 

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 ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS CASTRO JÚNIOR (1ª VARA) 
 JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA (2ª VARA) 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 

AANNOO XXVVIIII   NN.. 004400 

Belém (PA), 01 de Março de 2012 
(Quinta-feira) 
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RESOLVE: 
 
DETERMINAR o horário de 08:00 às 19:00 horas para o desenvolvimento dos trabalhos; 
 
CONVOCAR os servidores abaixo relacionados, em exercício na 8ª Vara, para acompanhar a abertura dos trabalhos, no dia 

19.03.2012, às 09:00 horas, bem como auxiliar na execução dos serviços da inspeção, até seu encerramento, no dia 23.03.2012, às 18:00 ho-
ras; 

 
Ana Cristina Guimarães Lameira 
Augusto Cezar Repolho Pimentel 
Carla Patrícia Ribeiro Tomaz 
Cristiano Inácio Gomes 
Elizabeth Siqueira Tostes 
Ellen do Socorro da Silva Miranda 
Fabrício da Costa Gonçalves  
Giselle Maués Ohashi Lauzid 
Jorge Artur Martins Merícias 
Luiz Alessandro Friaes Nunes 
Marcelo Walberto Borges da Silva 
Maria de Fátima Freitas dos Santos 
Nilton Santos Souto 
Tatiana Condurú da Cruz 
 
CIENTIFICAR os servidores de que não serão concedidas férias durante o período de realização da inspeção; 
 
DETERMINAR que, em caso de prorrogação da jornada de trabalho, enquanto houver impossibilidade de pagamento das horas ex-

traordinárias, haverá compensação das horas trabalhadas; 
 
DETERMINAR à Secretaria que adote escala de revezamento, possibilitando o intervalo de uma hora, destinado ao descanso e ali-

mentação dos servidores ora designados, que não será computada como hora extraordinária. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 
 
EDITAL DE INSPEÇÃO 
 
O DR. ARTHUR PINHEIRO CHAVES, JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, NA FORMA DA LEI, 
 
FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento do presente edital que, em cumprimento ao art. 13, III e VIII, da Lei n. 5.010, de 

30/05/1966, ao art. 114 e seguintes do PROVIMENTO/COGER n. 38, de 12/06/2009, com a redação dada pelo PROVIMENTO/COGER n. 39, 
de 03/11/2009, bem como à Resolução n. 496, de 13/02/2006, alterada pela Resolução n. 530, de 30/10/2006, do Conselho de Justiça Fede-
ral, serão inspecionados os serviços afetos à 8ª Vara, localizada na Rua Domingos Marreiros, n. 598, 1º andar, Bairro Umarizal, Belém-PA, no 
período de 19 a 23 de março de 2012, com início previsto para as 09:00 horas do dia 19 de março de 2012 e término às 18:00 horas do dia 23 
de março de 2012.  

Os autos que serão objeto da inspeção não poderão ser retirados da secretaria a partir de 12/03/2012, quinto dia útil anterior aos 
trabalhos, devendo a Diretora de Secretaria providenciar o retorno daqueles que se encontram fora, incluindo os que estejam com o Ministério 
Público ou em cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, sendo resguardada, em qualquer hipótese, a restituição de 
prazo. 

Fica, desde já, determinada a devolução, até o dia 09/03/2012, dos autos retirados em carga, e, de imediato, aqueles que estejam 
com prazo vencido para manifestação, sob pena de busca e apreensão.  

No período de 12/03/2012 a 23/03/2012, excluídos os processos retirados com carga, estarão suspensos os prazos, sem, entretan-
to, haver interrupção da distribuição, ficando assegurada a apreciação de pedidos urgentes, a fim de evitar perecimento de direito ou outra si-
tuação que recomende atenção imediata. 

Ficam convidados os representantes do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública da 
União e da Advocacia Geral da União no Estado do Pará, para que acompanhem a instalação, o desenvolvimento e o encerramento dos tra-
balhos. 

Durante a inspeção será admitida a apresentação de reclamações e/ou sugestões dos advogados e das partes a serem encaminha-
das à Corregedoria-Geral. 

O presente edital deve ser publicado na imprensa oficial. Expedido nesta cidade de Belém, em 28 de fevereiro de 2012. Eu, 
 Maria de Fátima Freitas dos Santos, Diretora de Secretaria, subscrevo. 

 
 

SUBSEÇÃO DE ALTAMIRA 
 
PORTARIA 004, DE 29.02.12 
 
A JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA, RESPONDENDO PELA DIREÇÃO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALTAMIRA, no uso de suas 

atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO: 
 
a) A Resolução n. 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional da Justiça, 
b) As atribuições definidas no Art. 61-A, “b”, do Provimento n. 39, de 03/11/2009, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Fe-

deral da 1ª Região, 
c) 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 Altamira, no período de 01 a 31 de mar-

ço 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:  
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Período Juiz Federal Plantonista Telefone 
01 a 02/03/2012 ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE (93)3515-2597 
05 a 31/03/2012 PABLO ZUNIGA DOURADO (93)3515-2597 

 
Período Servidores Telefone 
01 a 31/03/2012 JOSÉ RICARDO GALVIOLLI (Diretor de Secretaria Substituto) (93)9153-7488 

 
Período Oficiais de Justiça Telefone 
01 a 11/03/2012 JOSÉ JOCÉLIO SARAIVA MONTEIRO  (93)9153-1500  
12 a 22/03/2012 FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA (93)9189-9688 
23 a 31/03/2012 JOSIAS PEREIRA FALCÃO (93)9127-8422 

 
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 pelo telefone (93) 3515-2597 e 9198-

3330 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 assinadas pela Juíza Federal Substituta Isaura Cristina de Oliveira Leite, respondendo pela Subseção de Altamira 

 
 

SUBSEÇÃO DE REDENÇÃO 
 
PORTARIA 004, DE 29.02.12 
 
O JUIZ FEDERAL TITULAR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REDENÇÃO, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO: 
a) A Resolução n. 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional da Justiça, 
b) As atribuições definidas no Art. 61-A, “b”, do Provimento n. 39, de 03/11/2009, da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Fe-

deral da 1ª Região, 
c) 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 Redenção, no período de 01 de março a 

30 de abril de 2012, para exercerem as atividades de plantão nos dias úteis e 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 

01/03/2012 a 30/04/2012 Dr. Adelmar Aires Pimenta da Silva 

 
Período Vara Servidores 

01 a 31/03/12 Única Kelly Mauren Silva Ataíde, Diretora de Secretaria 
01 a 30/04/12 Única  Daniela Cardoso Miranda, Diretora de Secretaria Substituta 

01 a 10/03/12 e de 01 a 
10/04/12 Única Marcelo Pereira Maciel, Oficial de Gabinete do Juiz Substituto  

11 a 20/03/12 e de 11 a 
20/04/12 Única Rodrigo da Paz Ataíde, Oficial de Gabinete do Juiz Titular 

21 a 31/03/12 e de 21 a 
30/04/12  Única Fábio Marcelo Lages Costa, Assistente Técnico III do Juiz Titular 

 
Período Oficiais de Justiça 

01/03/2012 a 30/04/2012 Rannieri Facundo de Almeida 
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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 pelo telefone (91) 9138-1037 ou 

(94)9133-1774 ou, ainda, 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 005, DE 29.02.12 
 
Autoriza no âmbito da Subseção Judiciária de Redenção a expedição de atos ordinatórios a todos os servidores da secretaria da va-

ra. 
 
O SENHOR JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REDENÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC. 
 
CONSIDERANDO, a autorização inserta no art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988, c/c com o art. 162, § 4º, do CPC e 

art. 132, § 2º, do Provimento Geral Consolidado da Corregedoria-Geral do TRF da 1ª Região; e  
 
CONSIDERANDO, a necessidade de uniformizar os procedimentos adotados na Secretaria da Vara, bem assim no intuito de aten-

der aos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e da economia processual, princípios que norteiam as atividades dos Juizados 
Especiais Federais, nos termo do art. 2º, da Lei n. 9.099/95 e art. 1º, da Lei n. 10.259/2001; 

 
CONSIDERANDO, o teor da Portaria nº 014/2011 deste juízo; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTENDER a todos os servidores da secretaria da vara, a autorização outrora concedida ao Diretor de Secretaria, para ex-

pedirem atos ordinatórios relativos à prática de atos de administração e de mero expediente, sem conteúdo decisório, independentemente de 
despacho judicial, nas seguintes hipóteses: 

I – designar e redesignar data para realização de audiências, bem como designar e redesignar a realização de perícias; 
II - intimar as partes sobre laudos periciais, no prazo de dez dias; 
III – solicitar a entrega de laudo de peritos, estabelecendo o prazo de dez dias, quando já ultrapassado o prazo concedido, sob pena 

de revogação da nomeação; 
IV - remessa dos autos à contadoria, para atualização dos cálculos ou para esclarecimentos pertinentes à liquidação do julgado; 
V – solicitar a devolução de autos pela Seção de Contadoria, estabelecendo o prazo de dez dias, quando já ultrapassado o prazo 

concedido;  
VI – desarquivar autos a requerimento da parte quando necessário, arquivando-se novamente se não houver impulso; 
VII– remeter os autos à Seção de Classificação e Distribuições de Feitos para adequação do cadastro dos processos; 
VIII - dar vista ao MPF, nos casos em que há interesse de menor ou incapaz; 
IX - do relatório de prevenção, nas hipóteses em que não foi possível afastar eventual litispendência ou coisa julgada, intimar a parte 

interessada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias; 
X – intimar as partes para manifestação sobre documentos juntados nos autos, no prazo de dez dias; 
XI - dos pedidos de prorrogação de prazo para manifestação de qualquer das partes, fica autorizado ao Diretor/Supervisor prorrogar 

por uma só vez, por igual período; 
XII - das propostas de acordo, intimar parte contrária para conhecer e manifestar-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

fazer conclusão ao juiz que preside o feito; 
XIII– autorizar consulta pelos servidores aos sistemas PLENUS CV3 e CNIS – Cidadão da Previdência Social para fins de instrução 

dos feitos; 
XIV – autorizar consulta pelos servidores ao banco de dados de agências bancárias (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), 

referentes aos saldos das contas judiciais oriundas de Requisição de Pequeno Valor e Precatórios para efeito de arquivamento dos autos, em 
caso de constatação de resgate dos valores pela parte autora, independentemente de alvará judicial. 

XV - nos casos de restabelecimento de benefícios, após o trânsito em julgado das sentenças que julgou procedente o pedido, inti-
mar a parte vencida a, no prazo de trinta dias, juntar os cálculos de liquidação de sentença, caso não seja possível ao setor competente elabo-
rá-lo 

XVI - juntados os cálculos, dar vista à parte interessada para manifestação, no prazo de dez dias; 
XVII - elaborados os cálculos e quando esses forem superiores ao valor de alçada do Juizado, dar vista à parte autora para se mani-

festar quanto ao interesse em renunciar ao que excede para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Transcorrido “in albis” 
o prazo, será expedido precatório;  

 
Art. 2º - os atos ordinatórios, nos casos acima identificados, conterão expressa menção de que foram expedidos por ordem do MM 

Juiz que preside o feito, conforme modelo constante no anexo. 
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Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se. Cumpra-se. Ciência ao Coordenador do JEF. 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor da Subseção, Juiz Federal Adelmar Aires Pimenta da Silva 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO 20/12, DE 29.02.12 
 
Acompanhamento e fiscalização de Contrato 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista o constante na Portaria 

nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, 
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidor abaixo relacionado, para atuar como Executor do Contrato firmado entre esta Seção Judiciária e a Empresa 

selecionada para prestação de serviços, ficando responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas: 
 

CONTRATO Nº EXECUTOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

30/2011 SUPERVISOR DA 
SEAFI-STM 

S.A. DO AMARAL RANIERI–
ME 

Prestação de serviços de  
Manutenção dos condicionadores e centrais 
de ar da Subseção Judiciária de Santarém 

01.02.2012 a 
01.02.2013 

 
* Ordem de Serviço assinada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 015/12 
Em face das informações constantes dos autos, do parecer da ASJUR n° 30/2012, às fls. 76/77, e das delegações conferidas ao Di-

retor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de fls. 51-75 e seu Termo de Referência 
de fls. 61-67, incluídas as recomendações da ASJUR, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa para forneci-
mento, de forma parcelada, de gêneros alimentícios (café, açúcar e chá), água mineral, copos descartáveis e gás de cozinha à Justiça Federal 
– Subseção Judiciária da Marabá/PA. Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, do ti-
po menor preço por lote, sob o sistema de registro de preços, observadas as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decretos nº 
3.555/2000 e 3.931/2001, indicando para conduzi-lo o servidor Frankmar dos Reis, o qual ficará responsável pelas publicações e condução 
dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor Alan Gomes Santana, que comporá a equipe de apoio.  

Publique-se no Boletim de Serviço. 
Após, à SECOM para fazer as alterações recomendadas pela ASJUR. 
Em seguida encaminhe-se ao Pregoeiro. 
Belém, 01.03.2012 
 
PROCESSO Nº 637/08 
[...] 
Esta Diretoria entende que o princípio da insignificância poderia ser aqui aplicado não focando o fato em si mesmo, mas o relacio-

nando com o contexto em geral, que sinaliza para uma demanda de esforços da máquina administrativa que não tem resultado prático para os 
fins do serviço público, eis que, conforme o item 8 do acórdão reproduzido acima, “débitos de pequena monta, (...)além de demandarem cus-
tos financeiros altos ao erário, por empregarem ação de mão-de-obra qualificada, que poderia estar se desincumbindo de tarefas de maior re-
levância e materialidade, apresentam resultados de cobrança duvidosos e ressarcimentos inexpressivos”.  

A decisão tomada no acórdão, bem como a que será tomada nestes autos e em outros de semelhante situação “demonstra obser-
vância aos princípios da economicidade, eficiência e razoabilidade administrativa, uma vez que impede que pequenas dívidas absorvam es-
forços desproporcionais de cobrança, desvirtuando atuações mais racionais e vantajosas de recursos públicos notoriamente escassos”, con-
forme dito no item 26 acima citado. 

É bem verdade que o Administrador deverá pautar suas decisões não somente pelos fatos em si e as circunstâncias que o cercam, 
mas também visando a otimização dos recursos para o melhor proveito da sociedade que é a razão última da existência da Administração Pú-
blica, não se justificando perquirições e procedimentos que “podem ser em muito superiores ao benefício trazido à sociedade, mesmo ocor-
rendo a recuperação do valor imputado.” (item 27 acima) 

No item 48, acima reproduzido, observam-se as providências que seriam tomadas pelo TCU após serem configuradas a “baixa ma-
terialidade do dano (...) em função do entendimento de que “as TCE de valores irrisórios demandam esforços de cobrança que não compen-
sam financeiramente ao erário”,  entre elas o arquivamento dos procedimentos com valores irrisórios e dos registros de “ativos insignificantes 
e irrecuperáveis”, conforme as alíneas “a” a “c” do item 48 acima. Excetuando-se aquele procedimento que possa ser “examinado em conjunto 
com eventuais falhas e/ou irregularidades apuradas no processo, podendo vir a contribuir para macular as contas do ges-
tor/administrador/ordenador de despesa, tornando-se, em tais casos, imprescindível ao exame completo e julgamento da TC ou PC”. 

O analisado acórdão acima não surgiu ou foi objeto de nova visão do TCU sobre tais questões, mas sim fruto de um rol de decisões, 
pois conforme o item 49 acima “amparando a possibilidade de cancelamento desses registros encontra-se vasta jurisprudência do Tribunal, 
como bem alertou o Relator em seu Relatório que fundamentou o Acórdão nº 1.738/03 - Plenário, desconsiderando responsabilidades sobre 
quantias de materialidade insignificante, em respeito ao princípio da economia processual, o que vem a demonstrar a subsistência, ao longo 
de décadas, da necessidade de um desfecho definitivo das responsabilidades sobre tais débitos, no âmbito interno”. 

Como já se disse acima, embora direcionado para decisões de âmbito interno do TCU, esta Diretoria entende que tais embasamen-
tos e princípios poderão ser aplicados a casos semelhantes no âmbito desta Seccional, como o objeto destes autos. 

Com respeito à punição da empresa contratada, esta Diretoria entende que seria aplicável apenas a penalidade de multa, acima es-
pecificada, à razão de 0,5% do valor mensal do contrato. No entanto, pelos motivos acima delineados, especialmente aqueles destacados no 
Acórdão nº 2.647/2007-TCU-Plenário, de 05.12.2007, afigura-se bastante razoável que a Administração não dê seguimento ao presente pro-
cedimento de aplicação de multa em face do valor irrisório e insignificante em comparação com a magnitude do contrato.  
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Punir a empresa é uma conseqüência natural do descumprimento das normas a que ela está sujeita, mas tendo em vista os fins 

maiores da Administração Pública, com base nos princípios da racionalidade administrativa, da economicidade, da eficiência, da razoabilidade 
e da insignificância aplicado à jurisdição administrativa, com base no Acórdão nº 2.647/2007-TCU-Plenário, de 05.12.2007, acima analisado, 
bem como nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, deixo de aplicar 
a multa à empresa SERVICE ITORORÓ LTDA pela falta apurada nestes autos. 

À SESUD/SECAD para emitir ofício à contratada dando ciência desta decisão. O ofício deverá ser instruído com a cópia do parecer 
da ASJUR e deste ato. 

Publique-se. 
Belém, 29.02.2012 

 
* 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$) 

Centrais Elétricas do Pará 
Consumo de energia elétrica na 
Subseção de Altamira, nos meses de 
janeiro e fevereiro 

201239000
029400294
015200000

1 

12NE000013 02.12 29.02.12 7.978,62

Designer Gráfica Ltda. ME Aquisição de capas de processo para 
uso no estoque desta Seccional 949/2010 11NE000925 03.12 01.03.12 1.750,00

Digitro Tecnologia 
Serviços de suporte técnico e 
manutenção da central telefônica 
desta Seção Judiciária 

201239000
008700087
015200000

5 

12NE000100 02.12 29.02.12 971,89

Imprensa Nacional Publicações no Diário Oficial da 
União 

201239000
007300073
015200000

2 

12NE000002 03.12 01.03.12 971,89

V. C. O. Serviços Técnicos em 
Telecomunicações e Eletricidade Ltda. 

Execução de serviços de engenharia 
para estruturação elétrica da lógica 
nas dependências da 10ª Vara 

891/2011 12NE001275 02.12 07.02.12 14.880,90

* 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 Sayd Daibes Pereira 
201239000007
000070015200

0001 
12NE000003 Altamira/Belém 24.02.12 1,5 831,00

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


