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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA SJ DIREF 570, DE 24.11.15 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, de acordo 

com a Lei 11.416/2006, na forma do disposto na Resolução n. 43/2008-CJF, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
0006805-05.2015.4.01.8010, RESOLVE: 

 
CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores do Quadro de Pessoal desta Seção Judiciária, conforme abaixo relacio-

nados: 
 

CARGO DO SERVIDOR VIGÊNCIA DA  
CLASSE 

DO 
PADRÃO 

PARA 
CLASSE PADRÃO 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 

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 
5ª Vara JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JÚNIOR 
6ª Vara RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
7ª Vara LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
8ª Vara MAURO HENRIQUE VIEIRA 
9ª Vara ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
10ª Vara SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES 
 DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO FILHO 
11ª Vara CAIO CASTAGINE MARINHO 
12ª Vara CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 
 HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO 

DIRETOR DA SECAD: ODIVAL QUARESMA FILHO

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  PAULO CÉSAR MOY ANAISSE 
CASTANHAL  PAULO MÁXIMO DE CASTRO CABACINHA 
ITAITUBA  PEDRO MARADEI NETO 
MARABÁ 1ª VARA  MARCELO HONORATO 
MARABÁ 2ª VARA  HEITOR MOURA GOMES 
PARAGOMINAS  MÔNICA GUIMARÃES LIMA 
REDENÇÃO  OMAR FERREIRA BELLOTTI 
  VICTOR CURADO SILVA PEREIRA 
SANTARÉM 1ª VARA  VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE 
SANTARÉM 2ª VARA  ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO 
TUCURUÍ  CLÁUDIA SCHLICHTA GIUSTI BELACHE 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES 
AANNOO XXXX   NN.. 221177 

Belém (PA), 24 de Novembro de 2015 
(Terça-feira) 

1ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  ILAN PRESSER 
  ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM 
  FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA 

2ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
  LUCIANO MENDONÇA FONTOURA 
  BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA 
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Fernando Augusto Silva de Lima 24.07.2015 A 2 A 3 
Rossi Anderson Alves Vasconcelos 22.11.2015 A 3 A 4 
Raimundo Nonato Marques Silva 22.11.2015 A 3 A 4 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA  
Aldenis Carvalho Maciel 22.11.2015 A 3 A 4 
Alline Martins Rosário 24.09.2015 A 1 A 2 
Arthur Mendes do Espírito Santo 19.09.2015 A 1 A 2 
Gabriela Costa Soares 02.08.2015 A 2 A 3 
Jorge Henrique Figueiredo Silva 03.11.2015 A 1 A 2 
Raffael de Santana Lima 22.11.2015 A 3 A 4 
Suzana Rodrigues Monteiro Leandro 22.10.2015 A 2 A 3 
Victor Mauro Pacheco Garcia 22.11.2015 A 3 A 4 
Wanderley José Marra da Silva 04.10.2015 A 2 A 3 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA/OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL 
Joao Clementino Ferreira Neto 22.11.2015 A 3 A 4 
José Ricardo Galviolli 14.11.2015 A 3 A 4 

TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 
Adriana de Sousa dos Santos 13.11.2015 A 3 A 4 
Alex Roberto da Silva Serrão 19.09.2015 A 1 A 2 
Bruno Anunciação das Chagas 31.10.2015 A 1 A 2 
Carla Bezerra Cabral 03.02.2015 A 1 A 2 
Diana do Socorro Barreto Cabral 19.09.2015 A 1 A 2 
Diana Sampaio de Carvalho 25.11.2015 A 3 A 4 
Eliana Silva Inácio 29.11.2015 A 3 A 4 
Jhully Abreu dos Santos 24.09.2015 A 1 A 2 
Marcos Victor de Assis Veras 30.10.2015 A 2 A 3 
Michel do Nascimento Bessa 04.01.2016 A 3 A 4 
Nara Marques Ferreira 04.10.2015 A 2 A 3 
Oscarina Kauati 17.08.2015 A 1 A 2 
Patricia Sartor 27.11.2015 A 3 A 4 
Thiago Maciel Borges 26.06.2015 A 3 A 4 
Valéria Sousa dos Reis 16.10.2015 A 1 A 2 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA SJ DIREF 571, DE 24.11.15 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 48/2015, do Núcleo de Recursos Humanos, de 23.11.2015, RESOLVE: 
  
RELOTAR o(a)s servidor(a)s, a partir de 24.11.2015, conforme abaixo: 
 

UNIDADE DE LOTAÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DE PARA 

Sara Danielle Cabral Coelho, Assistente em Administração, requisitada do quadro de pessoal da Uni-
versidade Federal Rural da Amazônia 

Seção de Cadastro 
de Pessoal do Nú-
cleo de Recursos 
Humanos 

Núcleo de Re-
cursos Huma-
nos 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA SJ DIREF 572, DE 24.11.15 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 48/2015, do Núcleo de Recursos Humanos, de 23.11.2015, RESOLVE: 
  
DISPENSAR e DESIGNAR o(s) servidor(es) do exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Ana Paula Vieira da Silva Figueiredo, Técnico Ju-
diciário – Área Administrativa 

Assessor Adjunto V do Serviço de Atividades 
Destacadas da Secretaria Administrativa, códi-
go FC-05 – a partir de 23.11.2015 

  

Sara Danielle Cabral Coelho, Assistente em Admi-
nistração, requisitada do quadro de pessoal da U-
niversidade Federal Rural da Amazônia 

Assistente Adjunto I da Seção de Suporte Ad-
ministrativo da Secretaria Administrativa, código 
FC-01 

Assessor Adjunto V do Serviço de Ativi-
dades Destacadas da Secretaria Adminis-
trativa, código FC-05 

Bernadeth Baia Brito, Analista Judiciário – Área 
Judiciária   

Assistente Adjunto I da Seção de Suporte 
Administrativo da Secretaria Administrati-
va, código FC-01 

 
A presente portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
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PORTARIA SJ DIREF 573, DE 24.11.15 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 48/2015, do Núcleo de Recursos Humanos, de 23.11.2015, RESOLVE: 
  
DESIGNAR o(a)s servidor(a)s abaixo para exercer, em substituição, Função Comissionada, código FC-06, nos impedimentos legais 

e regulamentares do titular e interinamente na vacância da função, conforme a seguir: 
 

SERVIDOR / CARGO FUNÇÃO VIGÊNCIA 
Sara Danielle Cabral Coelho, Assistente em Administração, 
requisitada do quadro de pessoal da Universidade Federal 
Rural da Amazônia 

Diretor do Núcleo de Recursos Humanos, código - 
FC-06 24.11.2015 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA SJ DIREF 574, DE 24.11.15 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 51/2015, da Secretaria da 11ª Vara, de 23.11.2015, RESOLVE: 
  
DISPENSAR e DESIGNAR o(s) servidor(es) do exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Osvaldo Sérgio dos Anjos Barata, Técnico 
Judiciário – Área Administrativa 

Assistente Adjunto II do Serviço de Atividades Des-
tacadas da Secretaria da 11ª Vara, código FC-02 

Assistente Adjunto III do Gabinete do Juiz 
Federal da 11ª Vara, código FC-03 

 
A presente portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Arthur Pinheiro Chaves 

 
 

2ª TURMA RECURSAL PA/AP 
 
PORTARIA Nº 018, DE 18.11.15 
 
O JUIZ FEDERAL PRESIDENTE DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DAS 

SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO PARÁ E AMAPÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, 
 
Considerando a necessidade de se divulgar, com antecedência, as datas de sessões de julgamento da 2ª Turma Recursal, para a 

devida publicação das pautas e elaboração de sinopses; 
 
Considerando a necessidade de comunicação antecipada aos setores competentes; 
 
Considerando a imperiosa necessidade de julgamentos de autos conclusos para julgamento, e a grande quantidade de autos con-

clusos; 
 
RESOLVE: 
 
REMARCAR a 20ª sessão que estava marcada para o dia 16/12/2015, para a nova data em 10/12/2015, e MARCAR a 21ª sessão 

para o dia 16/12/2015, ambas às 14:30 horas. 
 
PUBLICAR. REGISTRAR. CUMPRIR. 
 
PORTARIA Nº 019, DE 23.11.15 
 
O JUIZ FEDERAL PRESIDENTE DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DAS 

SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO PARÁ E AMAPÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, 
 
Considerando a necessidade de se divulgar, com antecedência, as datas de sessões de julgamento da 1ª Turma Recursal, para a 

devida publicação das pautas e elaboração de sinopses; 
 
Considerando a necessidade de comunicação antecipada aos setores competentes; 
 
Considerando a Portaria n. 015/2015/2ªTURMA RECURSAL/PARÁ-AMAPÁ, a qual designa as datas para o segundo semestre de 

2015; 
 
Considerando a necessidade de melhor apreciação dos votos, por parte dos Relatores, para verificação e discussão de matérias es-

pecíficas alusivas a provas e outros quesitos;  
 
RESOLVE: 
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REDESIGNAR a 19ª sessão de julgamento, para o dia 30/11/2015, às 14:30 horas.  
 
PUBLICAR. REGISTRAR. CUMPRIR. 
 
PORTARIA Nº 020, DE 23.11.15 
 
O JUIZ FEDERAL PRESIDENTE DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DAS 

SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO PARÁ E AMAPÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, e, 
 
Considerando a necessidade de se divulgar, com antecedência, as datas de sessões de julgamento da 1ª Turma Recursal, para a 

devida publicação das pautas e elaboração de sinopses; 
 
Considerando a necessidade de comunicação antecipada aos setores competentes; 
 
Considerando a existência de vários processos com impedimentos legais do Dr. José Airton de Aguiar Portela e do Dr. Bernardo Ti-

nôco de Lima Horta; 
 
Considerando a Portaria n. 019/2015/2ªTR-PA-AP, a qual redesigna a 19ª sessão de julgamento para o dia 30/11/2015, às 14:30 ho-

ras.  
 
Considerando o artigo 50, caput, e § único do Regimento Interno das Turmas Recursais da 1ª Região, no tocante à convocação de 

magistrado para composição de quórum em sessão de julgamento; 
 
RESOLVE: 
 
CONVOCAR o MM. Relator Dr. FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA Relator 3 da 1ª Turma Recursal Pa-Ap, para funcionar nos im-

pedimentos da sessão marcada para o dia 30/11/2015. 
Comunique-se à COJEF-TRF1. 
 
PUBLICAR. REGISTRAR. CUMPRIR. 

 
* Portarias assinadas pelo Presidente da 2ª Turma Recursal do Pará e Amapá, Juiz Federal José Airton de Aguiar Portela 

 
 

11ª VARA 
 
PORTARIA Nº 002, DE 18.11.15 
 
O Juiz Federal Titular da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, no uso de suas atribuições legais e, 
 
Considerando que o artigo 93, inciso XIV da Constituição Federal de 1988 possibilita a delegação aos servidores de poder para a 

prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; 
 
Considerando o disposto no artigo 162, parágrafo 4º do Código de Processo Civil; o disposto no artigo 41, inciso XVII da Lei n. 

5.010/66 e o disposto no artigo 132 do Provimento Geral n. 38 de 12 de junho de 2009 da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região; 

 
Considerando os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam os Juizados 

Especiais, nos termos do artigo 2º da Lei n. 9.099/95; 
 
Considerando a necessidade de criar procedimentos alternativos, visando a otimização dos serviços, sem descurar da igualdade de 

tratamento que deve ser conferida às partes; 
 
Resolve: 
 
Delegar ao Diretor de Secretaria e aos servidores ocupantes de função de Supervisão, no âmbito da 11ª Vara Federal da Seção Ju-

diciária do Pará, a prática dos atos a seguir descritos com estrita observância dos procedimentos estabelecidos. 
 
CAPÍTULO I – DA INICIAL 
 
Art. 1º. Verificada que a inicial não atende a quaisquer dos requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Civil, bem como 

que não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (artigo 283 do Código de Processo Civil), deverá a Secretaria, 
especificando a irregularidade existente, promover a intimação da parte autora, através de ato ordinatório, para que, no prazo de dez dias, 
emende ou complete a inicial, atentando-se para os seguintes casos: 

§1º. Em se tratando de demanda proposta por pessoa não alfabetizada, a procuração deve ser outorgada mediante instrumento pú-
blico ou assinada por duas testemunhas. 

§2º. Em se tratando de demanda proposta por pessoa incapaz, a procuração deve ser outorgada mediante instrumento público, ex-
ceto se estiver representado pelo pai ou mãe. 

§3º. Nas ações propostas por espólio, a petição inicial deverá vir acompanhada do Termo de Compromisso do Inventariante, deven-
do a procuração ser outorgada pelo espólio e subscrita pelo inventariante. Não havendo inventário aberto, o espólio será representado por to-
dos os herdeiros, que deverão assinar a procuração, comprovando a respectiva qualidade. 
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§4º. Não atendida a intimação de que trata a parte final do caput deste artigo ou sendo atendida de modo incompleto, os autos serão 

extintos sem julgamento de mérito ou tramitarão com a exclusão do patrono da causa. 
 
Art. 2º. Constatado que o valor da causa supera o teto de sessenta salários mínimos, far-se-á, através de ato ordinatório, a intima-

ção da parte autora para que, no prazo de dez dias, se manifeste quanto à renúncia do valor excedente.  
Parágrafo Único. Na hipótese de estar a parte autora assistida por advogado, a renúncia deverá estar acompanhada de procuração 

com poderes específicos para renunciar ou firmada pessoalmente. 
 
Art. 3º. Nos processos em que a Caixa Econômica Federal figura no polo passivo, nas matérias relacionadas abaixo, deverá a se-

cretaria encaminhar os autos ao Núcleo de Conciliação, antes de proceder a citação:  
a) cartão de crédito – cobrança indevida, fraude;  
b) conta corrente ou poupança – abertura fraudulenta; saque fraudulento; cancelamento do limite de crédito sem aviso prévio; co-

branças ou débitos indevidos; depósitos não creditados; problemas com débito automático de contas; implantação de cestas de 
serviço sem autorização do cliente; pedido de encerramento de conta não processado, gerando saldo devedor apesar da ausên-
cia de movimentação;  

c) empréstimos – problemas com pagamentos efetuados através de débito em folha de pagamento; cobrança de valor comprova-
damente superior ao devido ou cobrança de débito já paga; contratação fraudulenta;  

d) cheques – devolução indevida por insuficiência de fundos; compensação indevida por assinatura falsa; bloqueio indevido ou fur-
to do talonário na agência;  

e) ocorrências em agência – furto ou roubo no interior da agência; constrangimentos em porta giratória;  
f) penhor – furto, extravio ou venda indevida de jóias;  
g) inscrição indevida em cadastros de crédito (SERASA, SPC);  
h) FIES e SFH – cobrança de prestações em duplicidade, valor superior ao devido ou cobrança de débito já pago; 
i) Juros e prejuízos decorrentes de atraso na entrega da obra; 
j) Hipóteses de saque de FGTS e PIS e saques fraudulentos; 
k) Dano moral e material decorrente de falha no produto ou no serviço. 
 
Parágrafo Único. Nas ações sobre juros de obra, os autos deverão ser conclusos para exclusão dos litisconsortes passivos da ação. 
 
Art. 4º. Havendo necessidade de realização de exame pericial, como nos pedidos de concessão ou restabelecimento de auxílio-

doença, aposentadoria por invalidez e benefício assistencial para deficiente previsto na Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS), os autos serão encaminhados para a central de perícia para a designação do exame médico, antes de se proceder à citação inicial. 

§1º. Quando cientificada acerca da data da perícia, a parte autora ficará também intimada de que, no dia da realização do exame, 
deverá apresentar todos os exames, receituários médicos e relatórios de que disponha relativos à sua enfermidade; os quesitos que pretende 
que sejam respondidos pelo Perito do Juízo; facultando-se, por fim, que esteja acompanhada, se assim o desejar, de profissional da sua con-
fiança para funcionar como assistente técnico. 

§2º Não comparecendo a parte autora no dia previamente designado para a realização da perícia, tampouco apresentando justifica-
tiva razoável, em 48 horas após a data designada para o exame, o processo será extinto sem resolução de mérito (art. 51, I da Lei 9099/95). 

§3º Após entrega do laudo pericial, a Secretaria, através de ato ordinatório, deverá dar ciência à parte do laudo pericial, cujas con-
clusões lhe foram desfavoráveis, para, querendo, manifestar-se no prazo de dez dias. 

§4º Na hipótese de laudo parcialmente favorável, fica a secretaria autorizada a intimar ambas as partes para que se manifestem em 
dez dias. 

§5º Em se tratando de pedido de benefício assistencial, as partes somente devem ser intimadas, nos termos do item precedente, 
após a juntada do laudo sócio-econômico favorável. 

 
Art. 5º. Considerando que os feitos em tramitação nos Juizados Especiais Federais se submetem a um rito marcado pela celeridade, 

os pedidos de concessão de medida de urgência (cautelares e antecipações de tutela) serão analisados por ocasião da audiência de concilia-
ção, instrução e julgamento ou no momento da prolação da sentença, se esta não for proferida na própria audiência. 

Parágrafo Único. Verificada a existência de risco iminente de perecimento do direito da parte autora, em momento anterior ao previs-
to no caput, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz (art. 4º da lei 10.259/01). 

 
CAPÍTULO II – DA DEFESA 
 
Art. 6º. Ultrapassadas as hipóteses dos arts. 282 e 283 CPC, a parte ré será citada para apresentar defesa escrita, bem como todos 

os documentos e demais provas necessárias à fundamentação da sua defesa no prazo do artigo 9º da Lei nº 10.259/01, ficando ciente que 
eventual omissão documental poderá implicar em julgamento com ônus para a mesma, caso se trate de documentação que se encontre sob 
seu controle ou à sua disposição: 

a) o processo administrativo, em se tratando de demanda voltada à concessão e restabelecimento de benefício previdenciário; 
b) carta de concessão, informação pertinente ao benefício anterior e histórico de créditos, nos casos de ações de revisão de benefi-

cio previdenciário; 
c) em se tratando de demanda voltada à incidência de expurgos inflacionários em conta vinculada ao FGTS (Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço), os respectivos extratos dos meses de janeiro/89 e abril/90. 
§1º. O início do prazo para apresentação de defesa coincidirá com a data da efetiva ciência do ato de citação (e não da juntada), a-

inda que a comunicação ocorra via expedição de mandado (Enunciado 13 FONAJE). 
§2º. No prazo de defesa, deverá a parte ré informar acerca da possibilidade de conciliação e, em caso positivo, apresentar a propos-

ta por escrito. 
§3º. Apresentada a proposta de acordo, deverá a Secretaria intimar a parte autora para se manifestar no prazo de cinco dias.  
 
CAPÍTULO III – DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS 
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Art. 7º. As intimações serão realizadas por meio de correio eletrônico (e-mail), telefone, via postal ou por qualquer outro meio idôneo 

de comunicação (artigo 19 da Lei n. 9.099/95). 
§1º. A intimação de qualquer ato judicial efetuado no balcão de atendimento deverá ser certificado nos autos, advertindo a parte que 

o termo inicial de eventual prazo concedido será no primeiro dia útil posterior. 
§2º. A informação sobre o andamento ou dados do processo é restrita a advogados, estagiários de Direito com procuração, bem 

como aos representantes de advogados, desde que cadastrados. 
§3º. Serão reputadas eficazes as intimações que não se realizem por mudança de endereço, não comunicada ao Juízo, inclusive de 

correio eletrônico e telefone, devendo o fato ser certificado nos autos. 
§4º. Fica dispensada a expedição de carta de intimação à parte autora sem advogado constituído nos autos, quando o endereço in-

formado não for alcançado pelo serviço de Correios, desde que a mesma tenha sido alertada de que deverá tomar ciência do andamento de 
seu processo, pelo menos uma vez a cada 60 dias.  

§5º. Caso a parte autora não compareça em secretaria no prazo de 60 dias, será considerada válida a intimação.  
§6º. Na hipótese de intimação de sentença, transcorrido o prazo especificado no parágrafo precedente, deverá a secretaria certificar 

o trânsito em julgado e os autos serão baixados na Distribuição. 
 
Art. 8º. Quando cientificada acerca da data da audiência, a parte autora ficará também informada da necessidade de trazer, inde-

pendentemente de intimação, as suas testemunhas, em número máximo de 02 (duas), com as quais pretende comprovar as suas alegações. 
§1º. Apenas havendo pedido expresso, tempestivo (artigo 34, §1º da Lei n. 9.099/95) e devidamente justificado, as testemunhas se-

rão intimadas pelo Juízo para comparecimento à audiência, sendo ônus da parte autora, contudo, a identificação completa da testemunha e 
do seu endereço. 

§2º. Sempre que necessário, a Secretaria providenciará o agendamento de nova data e a intimação das partes acerca da remarca-
ção de audiências, independentemente de determinação judicial. 

§3º. A intimação referente às datas de audiências ou perícias designadas será encaminhada à Procuradoria do INSS, através de 
remessa da pauta de audiência, pela Secretaria, e das agendas de perícias pela Central de Perícias, sempre via e-mail.  

 
Art. 9º. Preferencialmente, não serão expedidas cartas precatórias no âmbito deste Juizado, cumprindo-se os atos nas demais co-

marcas ou subseções judiciárias mediante via postal, ofício, telefone, e-mail ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. 
Parágrafo Único. Não havendo notícia do cumprimento do ato em outra comarca ou subseção judiciária, no prazo de trinta dias, de-

ve a Secretaria expedir ofício assinado pelo juiz solicitando informações, a serem prestadas no prazo de dez dias, podendo ser utilizados 
quaisquer dos meios referidos no caput. 

 
CAPÍTULO IV – DA FASE DECISÓRIA 
 
Art. 10. Havendo pedido de desistência ou extinção do feito formulado pela parte autora, após apresentação de defesa, fica dispen-

sada a oitiva da parte contrária acerca do pedido, uma vez que, em sede de Juizado, a simples ausência da parte autora em audiência conduz 
à extinção do processo, conforme art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Parágrafo Único. Na hipótese de estar a parte autora assistida por advogado, a procuração deverá conter poderes específicos para 
desistir. 

 
Art. 11. Transitada em julgado a sentença proferida para pagamento de quantia certa, os autos serão remetidos para o Setor de Cál-

culos para apresentação da conta, contendo as prestações vencidas.  
§1º. Apresentada a conta, as partes serão intimadas, independente de despacho, para se manifestarem sobre os cálculos apresen-

tados no prazo de dez dias.  
§2º. Havendo divergência quanto à planilha de cálculo apresentada, a Secretaria poderá providenciar a remessa dos autos à conta-

doria, independente de determinação judicial, sempre que necessária à atualização dos cálculos ou para esclarecimentos pertinentes à liqui-
dação do julgado. 

§3º. Havendo necessidade, a secretaria intimará as partes para apresentação de documentos e/ou informações solicitadas pela 
Contadoria, no prazo de dez dias.  

§4º. Decorrido o prazo sem manifestação/oposição será considerada a regularidade da conta elaborada pela Contadoria, com base 
na qual deverá a Secretaria expedir RPV (Requisição de Pequeno Valor). 

§5º.  Sendo verificado que a conta ultrapassa o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, deve a parte autora ser intimada para se 
manifestar sobre o interesse em renunciar ao que excede, no prazo de cinco dias, advertindo-a que não o fazendo será expedido Precatório. 

§6º.  Do encaminhamento da Requisição de Pagamento, será cientificada a parte autora de que o crédito estará disponível para sa-
que em qualquer agência do Banco do Brasil ou da CEF no prazo aproximado de 60 (sessenta) dias – em se tratando de RPV (Requisição de 
Pequeno Valor). Após, os autos serão arquivados. 

§7º. Havendo pedido de destaque de honorários advocatícios formulado em momento anterior à expedição da requisição de paga-
mento, deverá a Secretaria, após confirmada a existência de contrato devidamente assinado pela parte autora, promover a retenção da parce-
la.  

 
Art. 12. Sendo o caso de condenação em obrigação de fazer ou não fazer, a Secretaria providenciará a intimação da parte ré para 

comprovar o cumprimento da determinação, no prazo de dez dias, caso outro não tenha sido fixado na sentença ou no acórdão. 
Parágrafo Único. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, os autos serão remetidos a Turma Recursal ou arquivados 

com baixa na Distribuição, independente de despacho judicial. 
 
CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 13. O horário de funcionamento deste Juizado para atendimento externo é das 09:00 às 18:00h. 
Parágrafo Único. Com o objetivo de facilitar e organizar os trabalhos de atendimento ao público, se necessário, a Secretaria distribui-

rá senhas para o atendimento. 
 
Art. 14. Competirá à Secretaria, independentemente de despacho, intimar o Ministério Público Federal, quando for necessária a sua 

intervenção, intimando-o para comparecer a audiência porventura designada. 
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Art. 15. A tramitação prioritária em favor da parte com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme determina o artigo 71 

da Lei n. 10.741/2003, deverá ser observada automaticamente pela Secretaria, independentemente de determinação, sendo efetivado nos au-
tos o aviso respectivo. 

 
Art. 16. Competirá a Secretaria, independente de despacho judicial, retificar, acrescentar ou excluir o nome de alguma parte, se nos 

autos contiver nome de pessoa estranha ao feito ou nome de parte com erro de grafia, bem como qualquer outro equívoco detectado, certifi-
cando a correção, remetendo os autos, quando necessário, à Seção de Classificação e Distribuição de feitos para adequação do cadastro. 

 
Art. 17. Os pedidos de certidão serão atendidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da comprovação do pagamento das 

custas devidas. 
 
Art. 18. Mandados, cartas de citação e intimação, bem como ofícios de caráter geral serão assinados pelo Diretor de Secretaria. 
Parágrafo Único. Serão assinados pelo juiz: mandados de busca e apreensão; cartas de sentença; ofícios dirigidos aos membros do 

Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, Ministros e Secretários de Estado, membros do Ministério Público, autoridades policiais, de conver-
são em renda, de liberação de bens e valores, de requisição de força policial e de requisição de pagamento, além das demais medidas que 
impliquem restrição da liberdade de locomoção ou constrição de bens. 

 
Art. 19. Mediante requerimento da parte e/ou do seu procurador, ou havendo necessidade, poderá a Secretaria desarquivar proces-

sos e devolvê-los ao arquivo, em seguida, certificando o fato. 
Parágrafo Único. Na hipótese de desarquivamento por requerimento da parte, a secretaria intima o requerente para informar o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, arquivando-os novamente, se não houver impulso. 
 
Art. 20. Compete também à Secretaria, independentemente de determinação judicial, a prática dos atos processuais a seguir rela-

cionados: 
I – Intimar o advogado para que, no prazo de cinco dias, regularize petições ou recursos, apresentados sem a devida assinatura, 

salvo as recebidas pelo sistema e-proc. 
II – Proceder à juntada de petições e documentos apresentados pelas partes ao respectivo processo, com a análise prévia. 
III – Do relatório de prevenção, intimar a parte autora para se manifestar no prazo de dez dias, nas hipóteses em que não afastada 

litispendência ou coisa julgada. 
IV – Intimar a parte recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo de dez dias. Transcorrido o prazo, encaminhar o pro-

cesso para Turma Recursal, certificando o prazo in albis, se for o caso.  
V – Intimar as partes para levantar depósito a sua disposição. 
VI – Desentranhar peças manifestamente juntadas por equívoco nos autos. 
VII – Zelar pelo cumprimento de atos deprecados, remetendo depoimentos e/ou informações, por email, ofício ou malote, sempre 

que solicitado pelo juízo deprecante. 
VIII – Consultar os sistemas PLENUS e CNIS, para fins de instrução dos feitos. 
IX - Dos pedidos de prorrogação de prazo para manifestação de qualquer das partes, fica autorizado prorrogar por uma só vez, por 

igual período, desde que justificado pela parte a impossibilidade de cumprir o prazo fixado. 
X - Intimar as partes, para manifestação, em 10 (dez) dias, quanto a certidões negativas dos oficiais de justiça, bem como à resposta 

a ofício relativo a diligências determinadas pelo juízo ou quanto a ato deprecado não cumprido. 
XI - Publicar, no Diário da Justiça, atos ordinatórios, despachos, decisões e sentenças, operando a republicação de atos com incor-

reções ou omissões, observando se o advogado constituído nos autos está devidamente cadastrado no sistema e vinculado ao processo. 
XII - Manter, em secretaria, sob guarda e manuseio exclusivo do Diretor de Secretaria ou servidor por ele designado, os documentos 

sob segredo de justiça e os sigilosos, até ulterior deliberação pelo juiz. 
XIII - Receber, em secretaria, mediante recibo datado e assinado, para manuseio exclusivo do Diretor de Secretaria ou Oficiais de 

Gabinete, documentos originais, porventura solicitados para esclarecimento da causa.  
 
Art. 21. Todos os atos praticados pelos servidores autorizados com base na presente portaria, deverão ser certificados nos autos, 

com menção expressa de que assim o fazem pela autorização aqui concedida. 
 
Art. 22. Ficam revogadas as seguintes Portarias: nº 01 de 19.11.2013, nº 02 de 19.11.2013, nº 01 de 23.01.2014 e nº 04 de 

01.08.2014. 
 
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 
* Portaria assinada pelo Juiz Federal da 11ª Vara, Caio Castagine Marinho 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 0006915-04.2015.4.01.8010 
Diante das informações constantes dos autos, do solicitação da SEDER (1410661), da manifestação do NUCRE de nº 1410787, da 

informação da SEMAD de nº 1451192  e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF 
n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO o acréscimo e instalação de 01(um) ramal de telefone na Seção de Desenvolvimento e Avaliação de RH. 

Publique-se. 
À SEINF para ciência e providências. 
À SEMAD para conhecimento e demais providências. 
Por fim, à SEDER para registro do e-Sosti. 
Belém, 23.11.15 
 
PROCESSO Nº 0000125-04.2015.4.01.8010 
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Diante das informações constantes dos autos, do atesto da prestação dos serviços (1392926), da apropriação realizada pela SEOFI 

de nº 1457313 e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, 
AUTORIZO o pagamento da despesa no valor de R$18.043,33 (dezoito mil quarenta e três reais e trinta e três centavos) , em favor da empre-
sa Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA, referente ao fornecimento de energia elétrica para os prédios da Subseção Judiciária de Mara-
bá/PA no mês de NOVEMBRO/2015, (2015NE000023), observados os demais descontos tributários devidos, se for caso. 

Publique-se. 
À SEOFI para pagamento. 
Belém, 23.11.15 
 
PROCESSO Nº 0006495-96.2015.4.01.8010 
Em face das informações constantes dos autos, do parecer da ASJUR de nº 1452059, da informação de nº 1449391 do Supervisor 

da SEPLO quanto ao crédito orçamentário e das delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 
214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de nº 1437329, incluindo o seu Termo de Referência, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada para confecção de carimbos e chaves e serviços de chaveiros, visando atender as necessidades da Seção Judiciária do Pará. 

Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, obser-
vadas as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto nº 5.450/2005, indicando para conduzi-lo o servidor Luís Henrique de Carvalho 
Lopes, o qual ficará responsável pelas publicações e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidores Heron Cardias e Silva e 
Izabel Cristina de Melo Amorim, que comporão a equipe de apoio. 

Publique-se no Boletim de Serviço. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
Belém, 23.11.15 
 
PROCESSO Nº 0006920-26.2015.4.01.8010 
Diante das informações constantes dos autos, do atesto da prestação dos serviços (0006921-11.2015.4.01.8010), da apropriação 

realizada pela SEOFI de nº 1452248 e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF 
n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO o pagamento da despesa no valor de R$ 592,04 (quinhentos e noventa e dois reais e quatro centavos) 
(2015NE000071), em favor da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), referente a serviços de telefonia convencional-DDD/celular utili-
zados pelos ramais da Seção Judiciária do Pará, no mês de OUTUBRO/2015, observados os demais descontos tributários devidos, se for ca-
so. 

Publique-se. 
À SEOFI para pagamento. 
Belém, 23.11.15 
 
PROCESSO Nº 0000371-97.2015.4.01.8010 
Diante das informações constantes dos autos, do atesto da prestação dos serviços (1439009), da apropriação realizada pela SEOFI 

de nº 1452873 e com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, 
AUTORIZO o pagamento da despesa no valor de R$ 453,70 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) (2015NE000391), em 
favor da empresa ANTHOR COM SERV E REPRESENTACOES LTDA ME, referente a serviços de lavanderia prestados para esta Seccional, 
observados os demais descontos tributários devidos, se for caso. 

Publique-se. 
À SEOFI para pagamento. 
Belém, 23.11.15 
 
PROCESSO Nº 0001415-88.2014.4.01.8010 
Diante das informações constantes dos autos, do requerimento de nº 1424553, da informação da SEDER de nº 1455935 e com ful-

cro nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO o pagamen-
to da despesa no valor de R$-1.600,05 (um mil e seiscentos reais e cinco centavos), em favor da servidora CRISTIANE DIAS QUEIROZ, refe-
rente a reembolso por valores pagos relativo ao curso de Pós-Graduação em Gestão de Pessoas, no período de novembro de 2014 a maio de 
2015, observados os demais descontos tributários devidos, se for caso. 

Publique-se. 
À SEPAG para inclusão na folha de pagamento ordinária de dezembro/2015. 
Belém, 23.11.15 
 
PROCESSO Nº 0005881-91.2015.4.01.8010 
Em face das informações constantes dos autos, do parecer da ASJUR de nº1452105 , e das delegações conferidas ao Diretor da 

Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, APROVO o Edital de nº 1450211, inclusive o seu Termo de Referên-
cia, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, descartá-
veis e gás de cozinha para a Subseção Judiciária de SANTARÉM. 

Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por lo-
te, sob o sistema de registro de preços, observadas as disposições das Leis 8.666/93, 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos 
nº 3.555/2000 e 7.892/2013, indicando para conduzi-lo o servidor SERGIO ANTONIO SCALABRIN, o qual ficará responsável pelas publica-
ções e condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pelo servidor ADEMIR QUARESMA FERREIRA, que comporá a equipe de apoio. 

Publique-se no boletim de serviço. 
Após, encaminhe-se ao Pregoeiro. 
Belém, 23.11.15 

 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Odival Quaresma Filho 
 


