
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA SJDF-DIREF - 6039872

Retifica parcialmente o Anexo da Portaria Diref n. 171/2017, 3959891 e 4012554,
que  reorganiza  a  estrutura  administrativa  e  as  funções  comissionadas  da  área
administrativa da Seção Judiciária do Distrito Federal.

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO da Seção Judiciária do Distrito Federal, no uso
das competências e atribuições que lhe foram conferidas por meio da Resolução CJF n. 79/2009, e pelo Provimento
Coger n. 129/2016, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região, com base no exposto no Processo
Administrativo Eletrônico n. 0004057-44.2017.4.01.8005, e

CONSIDERANDO:

a) a Resolução Presi n. 24, de 7 de agosto de 2015, 3849052, e alterações, que dispõe sobre a
delegação de competência aos Diretores de Foro para administrar e organizar a estrutura administrativa e de cargos
e funções comissionadas das Seções e Subseções Judiciárias vinculadas, podendo criar, extinguir, transformar ou
remanejar unidades administrativas e funções comissionadas no âmbito das áreas administrativa e judicial, sem que
implique aumento de despesa e observadas as restrições e os limites nela estipulados;

b)  a Portaria  Diref  n.  171/2017, 3959891, e seu Anexo, 4012554,  que  reorganiza  a  estrutura
administrativa e as funções comissionadas da área administrativa da Seção Judiciária do Distrito Federal;

c) a necessidade de realizar as alterações indicadas pela Seção de Modernização Administrativa -
Semad na informação 5992811 (PAe n. 0007504-40.2017.4.01.8005, que trata do novo regulamento de serviço das
unidades  administrativas  em face da reestruturação mencionada no item "b",  acima),  mais  especificamente  os
ajustes constantes dos itens 1, 2 e 3 da mencionada informação, que envolvem erros materiais;

d)  os  termos  da  manifestação  6017431  (PAe  n.  0007504-40.2017.4.01.8005),  do  Núcleo  de
Controle e Auditoria - Nuaud, em relação aos itens 4, 5 e 6 da informação da Semad 5992811, em apertada síntese,
no sentido de não se fazer os ajustes neste momento;

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR parcialmente o Anexo (4012554) da Portaria Diref n. 171/2017, 3959891, em
virtude de erro material, na forma a seguir:

I – renomear as funções FC-03 vinculadas ao Serviço de Atividades Destacadas da Diretoria do
Foro - Diref de "Assessor Adjunto III" para "Assistente Adjunto III";

II – renomear o "Serviço de Análise e Faturamento Contas Médico-Hospitalares", vinculado ao
Núcleo de Bem-Estar Social - Nubes, para "Serviço de Análise e Faturamento de Contas Médico-Hospitalares",
mantida a sigla Serfa;

III – alterar a sigla do Setor de Videoconferência, vinculado ao Núcleo Judiciário - Nucju, de
"Servid" para "Setvid".

Parágrafo único. O Anexo da Portaria Diref n. 171/2017 passa a vigorar conforme o Anexo da
presente Portaria Diref n. 6039872/2018.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.



Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do Foro, em
15/05/2018, às 12:26 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-
processo.htm informando o código verificador 6039872 e o código CRC 2EFBB07B.
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