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SUBSEÇÃO DE MARABÁ 
 
PORTARIA Nº 05/2015-DISUB/SSJ/MAB, DE 26.01.15 
 
O Doutor MARCELO HONORATO, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Marabá, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando a delegação de competência atribuída no item XII da Portaria nº 082, de 15.03.2010, publicada no Boletim de Serviço 

nº 050, de 22.03.2010, 
 
R E S O L V E: 
 
ALTERAR a portaria 01/2015-DISUB de 07.01.2015 publicada no Boletim de Serviço n° 04 de 09.01.2015. Para onde se LÊ: 
 
LOTAR a servidora ANA CLARISSA OKA DE LIMA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível Intermediá-

rio, na 2ª Vara desta Subseção Judiciária a partir desta data. 

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

1ª Vara CLAUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA 
2ª Vara HIND GHASSAN KAYATH 
3ª Vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
4ª Vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
                                      WALTER HENRIQUE VILELA SANTOS 
5ª Vara JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JÚNIOR 
6ª Vara RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
7ª Vara LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
8ª Vara EMANUEL JOSÉ MATIAS GUERRA 
9ª Vara ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
10ª Vara SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES 
11ª Vara ILAN PRESSER 
12ª Vara CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 

DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

A R T H U R  P I N H E I R O  C H A V E S  
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
JUÍZA FEDERAL VICE-DIRETORA DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

ALTAMIRA  SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES 
CASTANHAL  PAULO MÁXIMO CABACINHA 
ITAITUBA  JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
MARABÁ 1ª VARA  MARCELO HONORATO 
MARABÁ 2ª VARA  BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO 
PARAGOMINAS  ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
REDENÇÃO  OMAR BELLOTTI FERREIRA 
SANTARÉM 1ª VARA  ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO 
SANTARÉM 2ª VARA  ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO 
TUCURUÍ  HEITOR MOURA GOMES 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES AANNOO XXXX   NN.. 001166 

Belém (PA), 27 de Janeiro de 2015 
(Terça-feira) 

1ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM 
  ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIN 
  FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA 

2ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
  RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS 
  LUCIANO MENDONÇA FONTOURA 
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 27.01.15 ANO XX NÚMERO 016
 
LEIA-SE: 
 
LOTAR a servidora ANA CLARISSA OKA DE LIMA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível Intermediá-

rio, na Secretaria 2ª Vara desta Subseção Judiciária a partir de 07.01.2015. 
 
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/15, DE 08.01.15 
 
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 se-

lecionada para fornecimento de gêneros alimentícios e copos descartáveis, ficando responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumi-
das: 

 

CONTRATO Nº PROCESSO Nº EXECUTOR CONTRATADO OBJETO VIGÊNCIA 

26/2014 0001312-81.2014-PA Supervisor da 
SESAP/IAB 

ITAFRIGO 
SUPERMERCA-DO 

LTDA 

Fornecimento, de forma 
parcelada, de gêneros 

alimentícios e descartáveis 
para a Subseção Judiciária 

de Itaituba/PA 

01.01.2015 
a 

31.12.2015 

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

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 0000154-54.2015.4.01.8010 
De acordo. Considerando que a programação prévia encaminhada a SECOR/TRF-1, onde se informava a estimativa de recursos pa-

ra pagamento das horas extras trabalhadas no recesso forense 2014/2015, foi devidamente aprovada por aquela Secretaria, assim como o 
montante final apurado de serviços extraordinários para o período não ultrapassou aqueles valores, autorizo o pagamento da importância total 
de R$ 10.625,11 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e onze centavos) a título de horas extraordinárias trabalhadas no recesso forense 
2014/2015 pelos servidores lotados no NUCOI, sendo R$ 5.046,06 (cinco mil, quarenta e seis reais e seis centavos) do exercício de 2015 e 
R$ 5.579,05 (cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos) relativos ao exercício de 2014, cujo valor, desde já, reconheço 
como sendo despesa de exercícios anteriores. 

Publique-se. 
Ao NUCRE para confecção de folha suplementar no mês de fevereiro. 
A SECAP para registro das folgas no SARH aos servidores que fizeram essa opção. 
Por fim, a SEPLO para solicitar os recursos necessários à liquidação e pagamento da presente despesa. 
Belém, 27.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000418-71.2015.4.01.8010 
De acordo. Considerando que a programação prévia encaminhada a SECOR/TRF-1, onde se informava a estimativa de recursos pa-

ra pagamento das horas extras trabalhadas no recesso forense 2014/2015, foi devidamente aprovada por aquela Secretaria, assim como o 
montante final apurado de serviços extraordinários para o período não ultrapassou aqueles valores, autorizo o pagamento da importância total 
de R$ 8.398,93 (oito mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) a título de horas extraordinárias trabalhadas no recesso 
forense 2014/2015 pelos servidores lotados na 12ª Vara Federal, período relativo ao exercício de 2014, cujo valor, desde já, reconheço como 
sendo despesa de exercícios anteriores. 

Publique-se. 
Ao NUCRE para confecção de folha suplementar no mês de fevereiro. 
A SECAP para registro das folgas no SARH aos servidores que fizeram essa opção. 
Por fim, a SEPLO para solicitar os recursos necessários à liquidação e pagamento da presente despesa. 
Belém, 27.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000020-27.2015.4.01.8010 
De acordo. Considerando que a programação prévia encaminhada a SECOR/TRF-1, onde se informava a estimativa de recursos pa-

ra pagamento das horas extras trabalhadas no recesso forense 2014/2015, foi devidamente aprovada por aquela Secretaria, assim como o 
montante final apurado de serviços extraordinários para o período não ultrapassou aqueles valores, autorizo o pagamento da importância total 
de R$ 50.904,66 (cinquenta mil, novecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) a título de horas extraordinárias trabalhadas no reces-
so forense 2014/2015 pelos servidores lotados no NUCRE, sendo R$ 17.666,90 (dezessete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa 
centavos) do exercício de 2015 e R$ 33.237,76 (trinta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) relativos ao exercício 
de 2014, cujo valor, desde já, reconheço como sendo despesa de exercícios anteriores. 

Publique-se. 
Ao NUCRE para confecção de folha suplementar no mês de fevereiro. 
A SECAP para registro das folgas no SARH aos servidores que fizeram essa opção. 
Por fim, a SEPLO para solicitar os recursos necessários à liquidação e pagamento da presente despesa. 
Belém, 27.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000175-30.2015.4.01.8010 (**) 
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 27.01.15 ANO XX NÚMERO 016
De acordo. Considerando que a programação prévia encaminhada a SECOR/TRF-1, onde se informava a estimativa de recursos pa-

ra pagamento das horas extras trabalhadas no recesso forense 2014/2015, foi devidamente aprovada por aquela Secretaria, assim como o 
montante final apurado de serviços extraordinários para o período não ultrapassou aqueles valores, autorizo o pagamento da importância total 
de R$ 26.759,92 (vinte e seis mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e dois centavos) a título de horas extraordinárias trabalhadas 
pelos servidores lotados na SECAD e DIREF, sendo R$ 10.109,68 (dez mil, cento e nove reais e sessenta e oito centavos) do exercício de 
2015 e R$ 16.650,24 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) relativos ao exercício de 2014, cujo valor, desde 
já, reconheço como sendo despesa de exercícios anteriores. 

Publique-se. 
Ao NUCRE para confecção de folha suplementar no mês de fevereiro. 
A SECAP para registro das folgas no SARH aos servidores que fizeram essa opção. 
Por fim, a SEPLO para solicitar os recursos necessários à liquidação e pagamento da presente despesa. 
Belém, 27.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000357-16.2015.4.01.8010 
De acordo. Considerando que a programação prévia encaminhada a SECOR/TRF-1, onde se informava a estimativa de recursos pa-

ra pagamento das horas extras trabalhadas no recesso forense 2014/2015, foi devidamente aprovada por aquela Secretaria, assim como o 
montante final apurado de serviços extraordinários para o período não ultrapassou aqueles valores, autorizo o pagamento da importância total 
de R$ 30.753,69 (trinta mil, setecentos e cinqüenta e três reais e sessenta e nove centavos) a título de horas extraordinárias trabalhadas pelos 
servidores lotados no NUCJU, sendo R$ 4.807,90 (quatro mil, oitocentos e sete reais e noventa centavos) do exercício de 2015 e R$ 
25.945,79 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) relativos ao exercício de 2014, cujo valor, desde 
já, reconheço como sendo despesa de exercícios anteriores. 

Publique-se. 
Ao NUCRE para confecção de folha suplementar no mês de fevereiro. 
A SECAP para registro das folgas no SARH aos servidores que fizeram essa opção. 
Por fim, a SEPLO para solicitar os recursos necessários à liquidação e pagamento da presente despesa. 
Belém, 27.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000086-07.2015.4.01.8010 
De acordo. Considerando que a programação prévia encaminhada a SECOR/TRF-1, onde se informava a estimativa de recursos pa-

ra pagamento das horas extras trabalhadas no recesso forense 2014/2015, foi devidamente aprovada por aquela Secretaria, assim como o 
montante final apurado de serviços extraordinários para o período não ultrapassou aqueles valores, autorizo o pagamento da importância total 
de R$ 113.223,58 (cento e treze mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) a título de horas extraordinárias trabalhadas no 
recesso forense 2014/2015 pelos servidores lotados no NUCAD, sendo R$ 36.826,59 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e cin-
quenta e nove centavos) do exercício de 2015 e R$ 76.396,99 (setenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) 
relativos ao exercício de 2014, cujo valor, desde já, reconheço como sendo despesa de exercícios anteriores. 

Publique-se. 
Ao NUCRE para confecção de folha suplementar no mês de fevereiro. 
A SECAP para registro das folgas no SARH aos servidores que fizeram essa opção. 
Por fim, a SEPLO para solicitar os recursos necessários à liquidação e pagamento da presente despesa. 
Belém, 27.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000275-82.2015.4.01.8010 
De acordo. Considerando que a programação prévia encaminhada a SECOR/TRF-1, onde se informava a estimativa de recursos pa-

ra pagamento das horas extras trabalhadas no recesso forense 2014/2015, foi devidamente aprovada por aquela Secretaria, assim como o 
montante final apurado de serviços extraordinários para o período não ultrapassou aqueles valores, autorizo o pagamento da importância total 
de R$ 7.460,84 (sete mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) a título de horas extraordinárias trabalhadas no recesso 
forense 2014/2015 por servidor lotado na Subseção de Itaituba, sendo R$ 2.461,75 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e 
cinco centavos) do exercício de 2015 e R$ 4.999,09 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e nove centavos) relativos ao exercício de 
2014, cujo valor, desde já, reconheço como sendo despesa de exercícios anteriores. 

Publique-se. 
Ao NUCRE para confecção de folha suplementar no mês de fevereiro. 
A SECAP para registro das folgas no SARH aos servidores que fizeram essa opção. 
Por fim, a SEPLO para solicitar os recursos necessários à liquidação e pagamento da presente despesa. 
Belém, 27.01.15 

 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
** Despacho assinado pela Diretora da Secretaria Administrativa em exercício, Tânia Luna Serruya Maia Jauffret 

 
 

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Empresa/Favorecido (a) Discriminação Processo Nota de 
Empenho 

Data da 
Autoriz. 

Valor 
(R$) 

AMG Conserp Manutenção de 
Elevadores Ltda. 

Consumo de energia elétrica na 
Subseção de Marabá 

20143900002860028
60152000009 14NE000752 26.01.15 1.006,74

Celpa Fornecimento de energia elétrica para a 
Subseção de Marabá 

0000125-
04.2015.4.01.8010 15NE000023 26.01.15 13.975,20

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


