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PORTARIA DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 242, DE 15.06.12 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (Portaria/PRESI/ASMAG n. 192, de 17 de 

maio de 2012, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no uso de suas atribuições legais, 
                 
CONSIDERANDO a implantação do serviço “conectividade social – ICP”, em substituição ao antigo canal de relacionamento para 

envios de relatórios GFIP, cujo acesso será através de certificação digital no padrão ICP-Brasil.  
CONSIDERANDO a solicitação formulada pelo Supervisor da SEOFI por meio do Memº NUCAD/SEOFI Nº 001/2012. 
  
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o Supervisor da SEOFI desta Seccional, Técnico Judiciário GUILHERME COSTA MAGNO - mat. 139/03, CPF: 

071.660.442-68, RG: 1993146 SSP/PA como Gestor da Certificação Digital junto a Caixa Econômica Federal, especificamente quanto à co-
nectividade social – ICP Brasil 

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

 
* Portaria assinada pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Ruy Dias de Souza Filho 

 
 

10ª VARA 
 
PORTARIA Nº 004/2012/NUCOD, DE 14.06.12 
 
Altera o horário de funcionamento do setor de atermação do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Pará para aten-

dimento ao público externo. 
 
RUBEM LIMA DE PAULA FILHO, JUIZ FEDERAL DA 10ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, COORDENADOR DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, e 
 
CONSIDERANDO a deficiência de pessoal em relação à demanda de serviço, que se tem avolumado sobremaneira; 
 

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 
4ª Vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
 BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO 
5ª Vara REGIVANO FIORINDO 
 ANA CAROLINA CAMPOS AGUIAR 
6ª Vara RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
 CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 
7ª Vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE 
8ª Vara ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
 PRISCILLA PINTO DE AZEVEDO 
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

R U Y  D I A S  D E  S O U Z A  F I L H O  
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
JUIZ FEDERAL VICE-DIRETOR DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

Altamira PABLO ZUNIGA DOURADO 
Castanhal JOSÉ VALTERSON DE LIMA 
Marabá JOÃO CÉSAR OTONI DE MATOS (1ª VARA) 
 NAIR CRISTINA CORADO PIMENTA DE CASTRO (2ª VARA) 
Paragominas LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
Redenção ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA 
Santarém MARÍLIA GURGEL ROCHA DE PAIVA E SALES (1ª VARA) 
 JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA (2ª VARA) 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 

AANNOO XXVVIIII   NN.. 110077 

Belém (PA), 15 de Junho de 2012 
(Sexta-feira) 



 
 

 - 2 - 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 15.06.12 ANO XVII  NÚMERO 107
CONSIDERANDO a necessidade premente de se manter atualizados os serviços internos, principalmente os da Central de Perícias, 

a fim de que a prestação jurisdicional seja entregue com maior rapidez; e 
 
CONSIDERANDO que todo o horário de expediente do setor de atermação é usado para formalização de processos e que os servi-

dores, na maioria dos dias todos precisam trabalhar além de sua regular carga horária para que todos os jurisdicionados sejam atendidos, não 
sobrando tempo, dentro do horário de trabalho, para conferência do serviço. 

RESOLVE: 
 
ALTERAR, inicialmente por um mês, o horário do setor de atermação que passará a ser de 08:00 às 14:00 horas, exceto em relação 

aos jurisdicionados encaminhados pelos setores de informações processuais das varas que compõem o Juizado Especial Federal Cível. 
 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. 

 
 

SUBSEÇÃO DE ALTAMIRA 
 
PORTARIA/DISUB/SSJ/ATM/Nº 12, DE 12.06.12 
 
O Doutor PABLO ZUNIGA DOURADO, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Altamira/PA, nos termos da Resolução 496, 

de 31/12/2006, do Conselho da Justiça Federal , c/c o art. 13, incisos III e VIII, da Lei 5.010/66 e do art. 120 do PROVIMENTO/COGER 38, de 
12/06/09, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região e, 

 
CONSIDERANDO a designação do período de 02 a 06 de julho de 2012 para realização da Inspeção Ordinária Anual nesta Subse-

ção Judiciária; 
 
RESOLVE: 
 
I - DETERMINAR o horário de 09 às 18 horas para o desenvolvimento dos trabalhos da Inspeção Ordinária Anual. 
 
II - CONVOCAR os servidores relacionados a seguir para acompanhar a abertura dos trabalhos no dia 02/07/12 (segunda-feira), às 

09 horas, bem como para auxiliar na execução dos serviços da inspeção até seu encerramento no dia 06/07/12, às 18 horas. 
 
 01) Andressa Martorano Priante, 02) Carlos Antônio Vieira de Araújo, 03) Éder Jofre Rocha da Silva, 04) Eloisa Helena Matos de 

Medeiros, 05) Fabrício Resende Ribeiro, 06) Felipe de Moura Palha e Silva, 07) Francisco Marcos Araújo de Souza, 08) Hedmo Macedo dos 
Santos, 09) Hermano de Sousa Ribeiro Júnior, 10) Jacqueline Carneiro Ferreira, 11) José Jocélio Saraiva Monteiro, 12) Josias Pereira Falcão, 
13) Marilene Ferreira Alves, 14) Miguel Lima dos Reis Júnior, 15) Milton Araújo Ferreira, 16) Orlando de Figueiredo Júnior, 17) Ronaldo dos 
Santos Lanhellas, 18) Sâmia Cristina Moreira Andrade da Silva, 19) Samuel Gomes de Oliveira, 20) Suelene Almeida Gonçalves, 21) Vera Lú-
cia Oliveira Morais e 22) Vinícius de Souza Lopes.  

 
III - DETERMINAR que, durante a inspeção, os servidores cumpram horário integral de trabalho com intervalo de uma hora destina-

do à alimentação e descanso, importando em direito à compensação das horas extraordinárias trabalhadas, sendo que a hora dedicada ao 
almoço não será computada como hora extra. 

 
IV - Cientificar os servidores de que não serão concedidas férias durante o período da realização dos trabalhos da inspeção. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
EDITAL DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA 2012 
 
O Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Altamira/PA, Dr. PABLO ZUNIGA DOURADO, na forma da Lei, 
 
FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento do presente edital que, em cumprimento ao que determina a Resolução 496, de 

31/12/2006, do Conselho da Justiça Federal, c/c o art. 13, III e VIII da Lei 5.010/66, o art. 114 e ss. do PROVIMENTO/COGER 38/2009, da 
Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, INSPECIONARÁ os serviços a cargo da Secretaria e Gabinete da Vara Única e do 
Juizado Especial Federal Adjunto, no período de 02 a 06 de julho de 2012, com início dos trabalhos previsto para o dia 02 (segunda-feira), às 
09h, e término às 18h do dia 06 (sexta-feira) de julho do corrente ano.  

1) As atividades serão realizadas diariamente no horário de 09h às 12h e de 13h às 18h.  
2) Serão objeto da inspeção todos os processos em tramitação na Vara Única; móveis, utensílios, equipamentos, maquinário e veí-

culos que lhe são afetos; livros e pastas de uso obrigatório e aqueles que, facultativamente, sejam utilizados pela Secretaria e Gabinete; a ati-
vidade desenvolvida pelos seus servidores e demais atribuições inerentes aos trabalhos da Vara Única. 

3) Não serão inspecionados os processos: 
I – movimentados pelo magistrado em exercício na Vara Única (despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentença) e pelo Di-

retor de Secretaria (ato ordinatório) nos últimos 60 (sessenta) dias, desde que sejam inspecionados no mínimo 500 (quinhentos) processos 
das diversas classes em tramitação. 

II – as execuções fiscais com carga para o exequente há menos de 60 (sessenta) dias, tomando-se como referência a data do início 
dos trabalhos, bem como os processos sobrestados ou suspensos, nos termos do art. 40 da Lei N. 6.830/1980, arts. 265 e 791 do Código de 
Processo Civil, e nas demais hipóteses previstas em lei; 

III – apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa; 
IV – dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação de contrarrazões ou remessa para 

o Tribunal; 
V – distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos; 
VI – que estejam fora da Secretaria com carga dentro do prazo, hipótese em que este não se suspenderá; 
VII – com audiência designada; 
VIII – aguardando pagamento de Precatório e/ou Requisição de Pequeno Valor. 
4) Os autos que serão objeto de inspeção não poderão ser retirados da Secretaria a partir do dia 25 (vinte e cinco) de junho de 

2012, quinto dia útil anterior ao início dos trabalhos, devendo o Diretor de Secretaria providenciar o retorno daqueles que se encontram em 
carga com prazo vencido para manifestação, incluindo os que estejam com o Ministério Público Federal ou em cumprimento de diligência, in-
dependente de sua natureza, sendo resguardada, em qualquer hipótese, a restituição do prazo. 

5) Fica, desde já, determinada a devolução dos autos retirados em carga, que estejam com prazo vencido para manifestação.  



 
 

 - 3 - 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 15.06.12 ANO XVII  NÚMERO 107
6) Os prazos ficarão SUSPENSOS no período de 02 a 06 de julho de 2012, excluídos os processos retirados em carga que estejam 

dentro do prazo legal.  
7) Não serão marcadas nem realizadas audiências durante o período de inspeção. 
8) Não haverá interrupção da distribuição, devendo os pedidos urgentes serem apreciados a fim de evitar perecimento de direito ou 

dano irreparável a parte. 
9) O atendimento aos advogados, durante o período de inspeção, será restrito aos casos de urgência que possam acarretar pereci-

mento de direito. 
10) Ficam CONVIDADOS os representantes do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Pará – Sub-

seção Altamira), da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública da União para acompanhamento dos trabalhos de instalação, desenvol-
vimento e encerramento da inspeção. 

11) Durante a inspeção será admitida a apresentação de reclamações e/ou sugestões dos advogados e das partes a serem encami-
nhadas à Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região. 

O presente edital deve ser publicado no e-DJF1 e afixado no átrio do prédio-sede desta Subseção. Expedido na cidade de Altami-
ra/PA, em 12/06/2012. Eu _________ Jacqueline Carneiro Ferreira, Diretora de Secretaria Substituta - Vara Única, confiro e subscrevo. 

 
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Altamira-PA, 12 de junho de 2012. 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 120/09 
Tendo em vista as competências delegadas ao Diretor da SECAD por meio da Portaria n. 214/2009-DIREF, as informações contidas 

nos presentes autos, o parecer da ASJUR às fls. 630, a informação da SEPLO de fl. 627-v, constatando a existência de recursos orçamentá-
rios, a expressa vontade da contratada em manter a contratação às fls. 600, a informação da SECOM, constante às fls. 627/627-v, demons-
trando que o preço contratado encontra-se compatível com o preço de mercado, sendo o mais vantajoso em face das propostas apresentadas 
pelas demais empresas consultadas. AUTORIZO a celebração do 3º termo aditivo ao Contrato nº 26/2009, firmado entre a Administração e a 
empresa PRINT COPY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação de uma má-
quina copiadora, com material incluso, exceto papel, visando atender a sede da Subseção Judiciária de Santarém/PA, nos termos do art. 57, 
IV, da Lei 8.666/93. 

Ato contínuo e considerando o parecer da ASJUR às fls. 630, a informação da SEPLO de fl. 599, constatando a existência de recur-
sos orçamentários, a expressa vontade da contratada em manter a contratação às fls. 582, a informação da SECOM demonstrando a vantajo-
sidade da prorrogação às fls. 598/598-v. AUTORIZO a celebração do 4º termo aditivo ao Contrato nº 23/2009, firmado entre a Administração e 
a empresa LOCOPIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação 
de treze máquinas copiadoras, com material incluso, exceto papel, visando atender a sede da Seção Judiciária do Pará, igualmente nos ter-
mos do art. 57, IV, da Lei 8.666/93. 

A finalidade destes termos aditivos é a prorrogação da vigência dos contratos nº26/2009 e 23/2009 pelo prazo de mais 12 (doze) 
meses,  

Publique-se. 
À SECOM para formalizar os termos aditivos e demais providências.    
Belém, 14.06.2012 
 
PROCESSO Nº 2012390000092000920152000061 
Considerando as delegações de competência contidas na Portaria DIREF/JFPA n.º 214/2009, e em face das informações SELEP Nº 

168 (doc. n.º 2012390000092000920159000115) e das planilhas definitivas vinculadas pela SEPAG/NUCRE, lastreadas nos formulários indi-
viduais de Frequência em Serviço Extraordinário juntados (doc. n.º 2012390000096000960040000002), bem como a existência de recursos 
orçamentários atestada pela SEPOF/NUCAD em 12.06.2012 no Histórico destes autos, RATIFICO a realização de horas extras pelos servido-
res lotados no Núcleo de Administração desta Seccional, em virtude de trabalho executado durante o Recesso Forense 2011/2012, no período 
de 20.12.2011 a 06.01.2012, face à convocação determinada pela Portaria DIREF/JFPA n.º 407/2011, alterada pelas Portarias DIREF/JFPA 
n.º 005/2012 e n.º 145/2012. Outrossim, AUTORIZO o pagamento de horas extras aos servidores elencados na informação n.º 260/NUCRE 
prestada pela SECAP (doc. n.º 2012390000096000960159000053) e na planilha de cálculos de Horas Extras de Jan/2012, vinculada na guia 
“Anexos” pela SEPAG/NUCRE em 30.05.2012, no total de R$ 34.944,95 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais, e noventa e 
cinco centavos), em virtude do trabalho extraordinário supra mencionado, nos termos da Lei nº. 8.112/1990 e das Resoluções nº. 004/2008 e 
nº. 079/2009-CJF. Também DEFIRO o direito à compensação dos dias trabalhados conforme opção manifestada pelos servidores, nos termos 
do item V da Portaria DIREF/JFPA n.º 407/2011, com nova redação dada pela Portaria DIREF/JFPA n.º 145/2012. Finalmente, considerando o 
serviço extraordinário executado em dez/2011 e a necessidade do reconhecimento do valor de R$ 78.896,33 (setenta e oito mil, oitocentos e 
noventa e seis reais, e trinta e três centavos) como despesa de exercícios anteriores, conforme apurado na planilha de cálculos de Horas Ex-
tras - Exercícios Anteriores, vinculada na guia “Anexos” pela SEPAG/NUCRE em 30.05.2012, ressaltando que a despesa citada se encaixa 
nos casos procedentes de situações personalíssimas e, assim sendo, não há que se falar em deliberação prévia de órgão colegiado compe-
tente (art. 1º da Res. 106/2010-CJF), nos termos da informação SECOI/TRF1 n.º 338/2010, contida nos autos do Proc. Adm. n.º 4.765/2010-
TRF1, RECONHEÇO a referida despesa como sendo de Exercícios Anteriores, ficando condicionado o seu pagamento à disponibilidade de 
crédito orçamentário. 

Nos termos da orientação encaminhada através de mensagem eletrônica em 1º.04.2011 pela SECOR/TRF1, ao NUCRE, para ado-
tar as providências cabíveis, inclusive para preenchimento da planilha de Despesas de Exercícios Anteriores – Pessoal, com a devida obser-
vância dos termos da Res. n.º 106/2010-CJF, bem como informando à SEPLO acerca de confirmação ou ajuste do valor da RDO correlata. 

Após, ao NUCOI, para análise, consoante o disposto no inciso II da Portaria DIREF/JFPA n.º 184/2011. 
Publique-se. 
Belém, 15.05.12 
 
PROCESSO Nº 2012390000092000920152000076 
Considerando as delegações de competência contidas na Portaria DIREF/JFPA n.º 214/2009, e em face das informações SELEP Nº 

186 (doc. n.º 2012390000092000920159000125) e das planilhas definitivas vinculadas pela SEPAG/NUCRE, lastreadas nos formulários indi-
viduais de Frequência em Serviço Extraordinário juntados (doc. n.º 2012390000096000960072000006 e anexos do doc. n.º 
2012390000075000750085000009), bem como a existência de recursos orçamentários atestada pela SEPOF/NUCAD em 12.06.2012 no His-
tórico destes autos, RATIFICO a realização de horas extras pelos servidores lotados no Núcleo de Controle Interno desta Seccional, em virtu-
de de trabalho executado durante o Recesso Forense 2011/2012, no período de 20.12.2011 a 06.01.2012, face à convocação determinada 
pela Portaria DIREF/JFPA n.º 407/2011, alterada pelas Portarias DIREF/JFPA n.º 005/2012 e n.º 145/2012. Outrossim, AUTORIZO o paga-
mento de horas extras aos servidores elencados na informação n.º 261/NUCRE prestada pela SECAP (doc. n.º 
2012390000096000960159000051) e na planilha de cálculos de Horas Extras de Jan/2012, vinculada na guia “Anexos” pela SEPAG/NUCRE 
em 28.05.2012, no total de R$ 4.043,38 (quatro mil, quarenta e três reais, e trinta e oito centavos), em virtude do trabalho extraordinário supra 
mencionado, nos termos da Lei nº. 8.112/1990 e das Resoluções nº. 004/2008 e nº. 079/2009-CJF. Também DEFIRO o direito à compensa-
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ção dos dias trabalhados conforme opção manifestada pelos servidores, nos termos do item V da Portaria DIREF/JFPA n.º 407/2011, com no-
va redação dada pela Portaria DIREF/JFPA n.º 145/2012. Finalmente, considerando o serviço extraordinário executado em dez/2011 e a ne-
cessidade do reconhecimento do valor de R$ 1.372,44 (um mil, trezentos e setenta e dois reais, e quarenta e quatro centavos) como despesa 
de exercícios anteriores, conforme apurado na planilha de cálculos de Horas Extras - Exercícios Anteriores, vinculada na guia “Anexos” pela 
SEPAG/NUCRE em 28.05.2012, ressaltando que a despesa citada se encaixa nos casos procedentes de situações personalíssimas e, assim 
sendo, não há que se falar em deliberação prévia de órgão colegiado competente (art. 1º da Res. 106/2010-CJF), nos termos da informação 
SECOI/TRF1 n.º 338/2010, contida nos autos do Proc. Adm. n.º 4.765/2010-TRF1, RECONHEÇO a referida despesa como sendo de Exercí-
cios Anteriores, ficando condicionado o seu pagamento à disponibilidade de crédito orçamentário. 

Nos termos da orientação encaminhada através de mensagem eletrônica em 1º.04.2011 pela SECOR/TRF1, ao NUCRE, para ado-
tar as providências cabíveis, inclusive para preenchimento da planilha de Despesas de Exercícios Anteriores – Pessoal, com a devida obser-
vância dos termos da Res. n.º 106/2010-CJF, bem como informando à SEPLO acerca de confirmação ou ajuste do valor da RDO correlata. 

Após, ao NUCOI, para análise, consoante o disposto no inciso II da Portaria DIREF/JFPA n.º 184/2011. 
Publique-se. 
Belém, 15.06.12 
 
PROCESSO Nº 2012390000078000780152000056 
Considerando as delegações de competência contidas na Portaria DIREF/JFPA n.º 214/2009, e em face das informações SELEP Nº 

171 (doc. n.º 2012390000092000920159000116) e das planilhas definitivas vinculadas pela SEPAG/NUCRE, lastreadas nos formulários indi-
viduais de Frequência em Serviço Extraordinário juntados (doc. n.º 2012390000096000960221000005), bem como a existência de recursos 
orçamentários atestada pela SEPOF/NUCAD em 12.06.2012 no Histórico destes autos, RATIFICO a realização de horas extras pelos servido-
res lotados no Núcleo Judiciário desta Seccional, em virtude de trabalho executado durante o Recesso Forense 2011/2012, no período de 
20.12.2011 a 06.01.2012, face à convocação determinada pela Portaria DIREF/JFPA n.º 407/2011, alterada pelas Portarias DIREF/JFPA n.º 
005/2012 e n.º 145/2012. Outrossim, AUTORIZO o pagamento de horas extras aos servidores elencados na informação n.º 259/NUCRE pres-
tada pela SECAP (doc. n.º 2012390000096000960159000052) e na planilha de cálculos de Horas Extras de Jan/2012, vinculada na guia “A-
nexos” pela SEPAG/NUCRE em 30.05.2012, no total de R$ 2.037,47 (dois mil, trinta e sete reais, e quarenta e sete centavos), em virtude do 
trabalho extraordinário supra mencionado, nos termos da Lei nº. 8.112/1990 e das Resoluções nº. 004/2008 e nº. 079/2009-CJF. Também 
DEFIRO o direito à compensação dos dias trabalhados conforme opção manifestada pelos servidores, nos termos do item V da Portaria 
DIREF/JFPA n.º 407/2011, com nova redação dada pela Portaria DIREF/JFPA n.º 145/2012. Finalmente, considerando o serviço extraordiná-
rio executado em dez/2011 e a necessidade do reconhecimento do valor de R$ 9.463,42 (nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais, e 
quarenta e dois centavos) como despesa de exercícios anteriores, conforme apurado na planilha de cálculos de Horas Extras - Exercícios An-
teriores, vinculada na guia “Anexos” pela SEPAG/NUCRE em 30.05.2012, ressaltando que a despesa citada se encaixa nos casos proceden-
tes de situações personalíssimas e, assim sendo, não há que se falar em deliberação prévia de órgão colegiado competente (art. 1º da Res. 
106/2010-CJF), nos termos da informação SECOI/TRF1 n.º 338/2010, contida nos autos do Proc. Adm. n.º 4.765/2010-TRF1, RECONHEÇO a 
referida despesa como sendo de Exercícios Anteriores, ficando condicionado o seu pagamento à disponibilidade de crédito orçamentário. 

Nos termos da orientação encaminhada através de mensagem eletrônica em 1º.04.2011 pela SECOR/TRF1, ao NUCRE, para ado-
tar as providências cabíveis, inclusive para preenchimento da planilha de Despesas de Exercícios Anteriores – Pessoal, com a devida obser-
vância dos termos da Res. n.º 106/2010-CJF, bem como informando à SEPLO acerca de confirmação ou ajuste do valor da RDO correlata. 

Após, ao NUCOI, para análise, consoante o disposto no inciso II da Portaria DIREF/JFPA n.º 184/2011. 
Publique-se. 
Belém, 15.06.12 
 
PROCESSO Nº 2012390000092000920152000067 
Considerando as delegações de competência contidas na Portaria DIREF/JFPA n.º 214/2009, e em face das informações SELEP Nº 

170 (doc. n.º 2012390000092000920159000114) e das planilhas definitivas vinculadas pela SEPAG/NUCRE, lastreadas nos formulários indi-
viduais de Frequência em Serviço Extraordinário juntados (doc. n.º 2012390000096000960072000005), bem como a existência de recursos 
orçamentários atestada pela SEPOF/NUCAD em 12.06.2012 no Histórico destes autos, RATIFICO a realização de horas extras pelos servido-
res lotados na Diretoria do Foro e na Secretaria Administrativa desta Seccional, em virtude de trabalho executado durante o Recesso Forense 
2011/2012, no período de 20.12.2011 a 06.01.2012, face à convocação determinada pela Portaria DIREF/JFPA n.º 407/2011, alterada pelas 
Portarias DIREF/JFPA n.º 005/2012 e n.º 145/2012. Outrossim, AUTORIZO o pagamento de horas extras aos servidores elencados na infor-
mação n.º 234/NUCRE prestada pela SECAP (doc. n.º 2012390000096000960159000040) e na planilha de cálculos de Horas Extras de 
Jan/2012, vinculada na guia “Anexos” pela SEPAG/NUCRE em 28.05.2012, no total de R$ 7.594,06 (sete mil, quinhentos e noventa e quatro 
reais, e seis centavos), em virtude do trabalho extraordinário supra mencionado, nos termos da Lei nº. 8.112/1990 e das Resoluções nº. 
004/2008 e nº. 079/2009-CJF. Também DEFIRO o direito à compensação dos dias trabalhados conforme opção manifestada pelos servidores, 
nos termos do item V da Portaria DIREF/JFPA n.º 407/2011, com nova redação dada pela Portaria DIREF/JFPA n.º 145/2012. Finalmente, 
considerando o serviço extraordinário executado em dez/2011 e a necessidade do reconhecimento do valor de R$ 15.969,29 (quinze mil, no-
vecentos e sessenta e nove reais, e vinte e nove centavos) como despesa de exercícios anteriores, conforme apurado na planilha de cálculos 
de Horas Extras - Exercícios Anteriores, vinculada na guia “Anexos” pela SEPAG/NUCRE em 29.05.2012, ressaltando que a despesa citada 
se encaixa nos casos procedentes de situações personalíssimas e, assim sendo, não há que se falar em deliberação prévia de órgão colegia-
do competente (art. 1º da Res. 106/2010-CJF), nos termos da informação SECOI/TRF1 n.º 338/2010, contida nos autos do Proc. Adm. n.º 
4.765/2010-TRF1, RECONHEÇO a referida despesa como sendo de Exercícios Anteriores, ficando condicionado o seu pagamento à disponi-
bilidade de crédito orçamentário. 

Nos termos da orientação encaminhada através de mensagem eletrônica em 1º.04.2011 pela SECOR/TRF1, ao NUCRE, para ado-
tar as providências cabíveis, inclusive para preenchimento da planilha de Despesas de Exercícios Anteriores – Pessoal, com a devida obser-
vância dos termos da Res. n.º 106/2010-CJF, bem como informando à SEPLO acerca de confirmação ou ajuste do valor da RDO correlata. 

Após, ao NUCOI, para análise, consoante o disposto no inciso II da Portaria DIREF/JFPA N. 184/2011, publicada no Boletim de Ser-
viço N. 100, de 14.06.2011. 

Publique-se. 
Belém, 15.06.12 
 
PROCESSO Nº 782/09 
Em face das informações constantes dos autos, da solicitação da empresa, inserta às fls. 908/964, referente à liberação de verbas 

rescisórias retidas pela Administração, do parecer da ASJUR de fls. 1091/1093, do parecer do NUCOI de fls. 1102, da manifestação do execu-
tor do contrato de fls. 1105/1110, AUTORIZO o levantamento no valor de R$30.429,90 (trinta mil, quatrocentos e vinte nove Reais e noventa 
centavos) depositados na conta corrente nº 100013, Banco 001 e Agência 4995 em favor de AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
(CNPJ: 04.558.234/0001-00), de acordo com o artigo 11, §2ª, da Resolução nº 98/2009 – CNJ. As possíveis retificações, caso necessárias, 
poderão ser feitas nas retenções mensais realizadas em cada pagamento. 

Publique-se.  
À SESUD/SECAD para expedir ofício ao Banco do Brasil visando o levantamento da quantia autorizada, e à AMAZON CONSTRU-

ÇÕES E SERVIÇOS LTDA para dar ciência do teor deste despacho. 
Belém, 14.06.2012 
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PROCESSO Nº 872/11 
Diante da inexecução total por parte da empresa T. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP referente à contratação firmada no 

Pregão Eletrônico nº 04/2012 e considerando as informações constantes dos autos, a manifestação da SEMAP de fls. 80/81, o parecer da As-
sistência Jurídica de fls. 83/85, a manifestação da 2ª colocada no certame, às fls. 86, em fornecer os objetos nas mesmas condições em que 
foram adjudicadas ao 1º colocado e as delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 
06/07/2009, CONVOCO a empresa 2º colocada no certame, SOMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA (CNPJ: 11.938.804/0001-52), pa-
ra fornecer os objetos do Pregão Eletrônico nº04/2012. 

Publique-se.  
À SEPLO para o cancelamento da Nota de Empenho nº 2012NE000252 emitida em favor da empresa T. S. INDUSTRIA E COMÉR-

CIO LTDA EPP,  bem como para emissão de Nota de Empenho em favor da empresa SOMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO LTDA. 
À SESUD/SECAD para extrair cópias dos expedientes visando à abertura de novo processo administrativo para fins de aplicação de 

penalidade. 
Belém, 15.06.2012 

 
* 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$) 

Amazon Clean Serviços de Lavanderia 
Ltda. Serviços de lavanderia 

201239000
008800088
015200000

4 

12NE000128 06.12 15.06.12 190,00

B. S. F. Distribuidora e Serviços Ltda. – 
ME 

Aquisição de materiais elétricos para 
uso nesta Seccional 111/2012 12NE000334 06.12 15.06.12 4.289,85

Ford Motor Company do Brasil Ltda. Aquisição de Ford Fiesta Sedan 1.6 
para a Subseção de Altamira 696/2010 11NE001469 06.12 15.06.12 34.249,75

Jai Ferreira Guimarães Locação do imóvel onde funciona a 
Vara Federal de Castanhal 

201239000
029700297
015200000

3 

11NE000155 06.12 15.06.12 9.000,00

Topp Serviços Ltda. Serviços de copeiragem na 
Subseção de Altamira 

201239000
029400294
015200000

2 

11NE000085 06.12 15.06.12 1.378,75

Topp Serviços Ltda. 
Serviços de limpeza e conservação 
realizados no prédio da Subseção de 
Altamira 

201239000
029400294
015200000

5 

11NE000085 06.12 15.06.12 3.178,32

Transamerica Turismo Ltda. Fornecimento de passagens aéreas 048/2012 12NE000024 06.12 15.06.12 881,52
Transamérica Turismo Ltda. Fornecimento de passagens aéreas 064/2012 12NE000026 06.12 15.06.12 1.937,18

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


