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aToS

aTo/PreSi/Secre 278 de 30/03/2010

o PrEsiDEnTE Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, 
rEsolVE:

EXonErar a servidora sanDra lÚCia biCas roCHa, analista Judiciária, Área administrativa, do Quadro de 
Pessoal deste Tribunal, do Cargo em Comissão, Código CJ-1, de Diretor da Divisão de Programação orçamentária da 
secretaria de Planejamento orçamentário e Financeiro, a partir de 05/04/2010.

aTo/PreSi/Secre 279 de 30/03/2010

o PrEsiDEnTE Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, 
rEsolVE:

nomEar o servidor aDElson ViEira TorrEs, Técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro de Pessoal 
deste Tribunal, para exercer o Cargo em Comissão, Código CJ-1, de Diretor da Divisão de Programação orçamentária da 
secretaria de Planejamento orçamentário e Financeiro, em decorrência da exoneração de sandra lúcia bicas rocha.

atos assinados pelo presidente, desembargador federal Jirair aram meguerian. �

PorTariaS

PorTaria/PreSi/Secre 135 de 05/04/2010.

Determina a quantidade e o valor de bolsas de estudo para cursos de pós-graduação lato sensu no TRF 1ª Região.

o PrEsiDEnTE Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso das atribuições previstas no art. 
22, X, do regimento interno,

ConsiDEranDo: 
a) a resolução 600-09 de 21 de agosto de 2007, deste Tribunal, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo 

de pós-graduação lato sensu para servidores do TrF 1ª região, ação integrante da Universidade Corporativa da Justiça 
Federal da Primeira região;

b) a existência de recursos orçamentários destinados ao programa de capacitação de recursos Humanos para este 
Tribunal no exercício de 2010;

c) a necessidade de fixação das quantidades e valores relativos à concessão das bolsas de estudos no Tribunal, nos 
termos do art. 4º da resolução mencionada,

rEsolVE:
art. 1º Determinar, no exercício de 2010, no Tribunal, a concessão de 32 (trinta e duas) bolsas de estudos para cursos 

de pós-graduação lato sensu, no valor máximo de r$ 4.097,00 (quatro mil e noventa e sete reais) cada.
art. 2º Estabelecer a distribuição do quantitativo das bolsas de estudo da seguinte forma:
i – para a área judiciária, 16 (dezesseis) bolsas, sendo:
a) 13 (treze) para servidores lotados nos gabinetes dos Desembargadores Federais, inclusive Presidência (Presi), 
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Vice-Presidência (Vipre), Corregedoria-Geral (Coger), Coordenação dos Juizados Especiais Federais (Cojef) e Escola de 
magistratura Federal da Primeira região (Esmaf);

b) 3 (três) para servidores lotados na secretaria Judiciária (secju);
ii – para a área administrativa, 16 (dezesseis) bolsas, sendo 2 (duas) para servidores lotados nas seguintes unidades 

administrativas, inclusive unidades integrantes: Diretoria-Geral (Diges), Centro de Estudos e apoio à Gestão organizacional 
(Cenag), secretaria de Planejamento orçamentário e Financeiro (secor), secretaria de recursos Humanos (secre), 
secretaria de administração (secad), secretaria de Tecnologia da informação (secin), secretaria do bem-Estar social 
(secbe) e secretaria de Controle interno (secoi).

art. 3º Determinar à secretaria de recursos Humanos do Tribunal, por meio da Divisão de Desenvolvimento 
e avaliação de recursos Humanos, a realização do processo de seleção destinado à habilitação e classificação dos 
interessados na concessão das bolsas de estudos de que trata esta Portaria, nos termos da resolução/Presi 600-09/2007, 
promovendo ampla divulgação de suas etapas, critérios e resultados.

art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Portaria assinada pelo presidente, desembargador federal Jirair aram meguerian. �

aPoSTilaS

interessado : maria iVonETE Da silVa
assunto: Pensão Civil
aPosTila DE alTEraÇÃo DE bEnEFÍCio
o PrEsiDEnTE Do TribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista o que consta dos Processos 1.110/2010-TrF1 e 396/2000-TrF1, autoriza a reversão das cotas de pensão temporária 
destinadas a:

i - roDriGo GUsmÃo albUQUErQUE, filho do ex-servidor aposentado almir Cirino DE albUQUErQUE, 
do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1ª instância, seção Judiciária do Distrito Federal, para os beneficiários de 
pensão temporária, DaniEl GUsmÃo albUQUErQUE e rUTE GUsmÃo DE albUQUErQUE, nos termos dos arts. 
222, inciso iV e 223, inciso ii, da lei 8.112/90, a partir de 25 de setembro de 2006, data em que o referido beneficiário 
completou 21 anos de idade.

ii - rUTE GUsmÃo DE albUQUErQUE, filha do ex-servidor aposentado almir Cirino DE albUQUErQUE, do 
Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1ª instância, seção Judiciária do Distrito Federal, para o beneficiário de pensão 
temporária, DaniEl GUsmÃo albUQUErQUE, nos termos dos arts. 222, inciso iV e 223, inciso ii, da lei 8.112/90a 
partir de e 26 de setembro de 2008, data em que a referida beneficiária completou 21 anos de idade.

apostila assinada pelo presidente, desembargador federal Jirair aram meguerian. �

diretoria-Geral

PorTariaS

PorTaria/digeS/Secre 114 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

DisPEnsar a servidora Íris marTins bEnVinDo, Técnica Judiciária, Área apoio Especializado, Especialidade 
Enfermagem, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, da Função Comissionada, Código FC-05, de supervisor da seção 
de apoio ao Processamento da Divisão de Processamento e Procedimentos Diversos da Coordenadoria da 6ª Turma da 
secretaria Judiciária, a partir de 05/04/2010.

PorTaria/digeS/Secre 124 de 30/03/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

DisPEnsar a servidora maria Do soCorro mEsQUiTa GUErra, à disposição deste Tribunal, da Função 
Comissionada, Código FC-05, de oficial de Gabinete da assessoria de recursos Especiais e Extraordinários da assessoria 
Especial da Presidência, a partir de 17/03/2010.

PorTaria/digeS/Secre 129 de 30/03/2010

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

DEsiGnar, nos termos do art. 38, da lei nº 8.112/90, com a redação dada pela lei nº 9.527/97, c/c a resolução nº 
569/2007-CJF de 04/09/2007, os servidores abaixo relacionados para substituírem em decorrência de licença médica, 
licença à gestante, viagem a serviço, participação em treinamento, compensação de recesso forense e férias dos respectivos 
titulares nos períodos indicados:
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sUbsTiTUTo FUnÇÃo PErÍoDo

anna maria Pires Diretor da Divisão de assistência e negócios da secretaria do bem-Estar 
social, Código CJ-1. 22 a 31/03/2010

Daniella maria Freire meira lima Diretor da Divisão de saúde ocupacional da secretaria do bem-Estar 
social, Código CJ-1. 15 a 17/03/2010

Fernanda buralli da Costa barros
supervisor da seção de registro e Controle de assentamentos Funcionais 
da Divisão de Cadastro de Pessoal da secretaria de recursos Humanos, 
Código FC-05.

29/03 a 08/04/2010

Gutemberg sousa de Jesus
supervisor da seção de suporte administrativo na seção Judiciária do 
Estado da bahia do Gabinete da Diretoria-Geral da secretaria, Código 
FC-05.

05 a 16/04/2010

leonardo ribeiro da rocha supervisor da seção de Execução Financeira da Divisão de Execução 
orçamentária e Financeira da secretaria de administração, Código FC-05.

24 a 26/03/2010

29 e 30/03/2010

luciano Viana de oliveira supervisor da seção de sistemas de Primeiro Grau da Divisão de sistemas 
Judiciais da secretaria de Tecnologia da informação, Código FC-05. 21 a 24/03/2010

maria Valberline nascimento da silva
supervisor da seção de Publicações da Divisão de Procedimentos 
Diversos da Coordenadoria de recursos da secretaria Judiciária, Código 
FC-05.

29/03 a 12/04/2010

michelle regina da mata
supervisor da seção de Cerimonial e Eventos da assessoria de 
representação e Programação social da secretaria-Geral da Presidência, 
Código FC-05.

18/03 a 1º/04/2010

Úrsula amélia Pinheiro sampaio Diretor da Divisão de Comunicação e Expedição administrativa da 
secretaria de administração, Código CJ-1. 17 a 19/03/2010

PorTaria/digeS/Secre 130 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

i – DEsiGnar o servidor JoÃo barbosa lEiTE nETo, Técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro de 
Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função Comissionada, Código FC-03, de assistente Técnico iii da seção de suporte 
administrativo da secretaria Judiciária, em decorrência da dispensa de adriana silva de rezende.

ii – DisPEnsar o servidor supramencionado, da Função Comissionada, Código FC-01, de assistente Técnico i do 
serviço de atividades Destacadas da secretaria Judiciária.

PorTaria/digeS/Secre 131 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

i – DEsiGnar a servidora lÚCia HElEna DE oliVEira lima, Técnica Judiciária, Área administrativa, do Quadro 
de Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função Comissionada, Código FC-01, de assistente Técnico i do serviço de 
atividades Destacadas da secretaria Judiciária, em decorrência da dispensa de João barbosa leite neto.

ii – DisPEnsar, a pedido, a servidora supramencionada, da Função Comissionada, Código FC-02, de assistente 
Técnico ii do Gabinete da Exma. sra. Desembargadora Federal maria do Carmo Cardoso.

PorTaria/digeS/Secre 131 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

i – DEsiGnar a servidora lÚCia HElEna DE oliVEira lima, Técnica Judiciária, Área administrativa, do Quadro 
de Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função Comissionada, Código FC-01, de assistente Técnico i do serviço de 
atividades Destacadas da secretaria Judiciária, em decorrência da dispensa de João barbosa leite neto.

ii – DisPEnsar, a pedido, a servidora supramencionada, da Função Comissionada, Código FC-02, de assistente 
Técnico ii do Gabinete da Exma. sra. Desembargadora Federal maria do Carmo Cardoso.

PorTaria/digeS/Secre 132 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

DEsiGnar a servidora ClÉa maria maCEDo DE soUZa, analista Judiciária, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal 
deste Tribunal, para exercer a Função Comissionada, Código FC-02, de assistente Técnico ii do Gabinete da Exma. sra. 
Desembargadora Federal maria do Carmo Cardoso, em decorrência da dispensa de lúcia Helena de oliveira lima.
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PorTaria/digeS/Secre 133 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

DisPEnsar o servidor aDElson ViEira TorrEs, Técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro de Pessoal 
deste Tribunal, da Função Comissionada, Código FC-05, de supervisor da seção de análise e Projeções orçamentárias 
da Divisão de Programação orçamentária da secretaria de Planejamento orçamentário e Financeiro.

PorTaria/digeS/Secre 134 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

i – DEsiGnar o servidor FranCisCo Valmir DE soUZa, Técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro 
de Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função Comissionada, Código FC-05, de supervisor da seção de análise 
e Projeções orçamentárias da Divisão de Programação orçamentária da secretaria de Planejamento orçamentário e 
Financeiro, em decorrência da dispensa de adelson Vieira Torres.

ii – DisPEnsar o servidor supramencionado, da Função Comissionada, Código FC-03, de assistente Técnico iii da 
Divisão de Programação orçamentária da secretaria de Planejamento orçamentário e Financeiro.

PorTaria/digeS/Secre 135 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

DEsiGnar a servidora rosÂnGEla ribEiro EVanGElisTa, analista Judiciária, Área administrativa, do Quadro 
de Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função Comissionada, Código FC-03, de assistente Técnico iii da Divisão de 
Programação orçamentária da secretaria de Planejamento orçamentário e Financeiro, em decorrência da dispensa de 
Francisco Valmir de souza.

PorTaria/digeS/Secre 138 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

i – DEsiGnar o servidor Gilmar brUno Dos sanTos, Técnico Judiciário, Área administrativa, do Quadro 
de Pessoal deste Tribunal, para exercer a Função Comissionada, Código FC-05, de supervisor da seção de apoio ao 
Processamento da Divisão de Processamento e Procedimentos Diversos da Coordenadoria da 6ª Turma da secretaria 
Judiciária, em decorrência da dispensa de Íris martins benvindo.

ii – DisPEnsar o servidor supramencionado, da Função Comissionada, Código FC-05, de oficial de Gabinete da 
assessoria da Exma. sra. Desembargadora Federal mônica sifuentes.

PorTaria/digeS/Secre 142 de 05/04/2010 

o DirETor-GEral Da sECrETaria Do TribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

DEsiGnar o servidor FÁbio borGEs Do EsPÍriTo sanTo, à disposição deste Tribunal, para exercer a Função 
Comissionada, Código FC-04, de assistente Técnico iV do Gabinete do Exmo. sr. Desembargador Federal Francisco de 
assis betti, em decorrência da dispensa de suziel ricardo da silva.

Portarias assinadas pelo diretor-geral, sílvio Ferreira. �

Conselho deliberativo do pro-soCial

aTaS

aTa da 1ª SeSSão do conSelHo deliberaTivo do Pro-Social de 2010 - realiZada em 22 março - 
eXTraordinária

PrEsiDEnTE : DEsEmbarGaDor FEDEral Jirair aram mEGUErian
sECrETÁria : alDEriCE roDriGUEs araUJo
Às nove horas e cinquenta e dois minutos do dia vinte e dois de março de dois mil e dez, presentes os Conselheiros 

DEsEmbarGaDor FEDEral DaniEl PaEs ribEiro, sÍlVio FErrEira, ailTon bErnarDEs DE assis JÚnior, 
iVanilDE nasCimEnTo DE CasTro e nEUZa maria GomEs orTiZ, foi aberta a sessão. 

Foi distribuída e aprovada a ata da sessão anterior, realizada em 09 de dezembro de 2009.

J u l g a m e n T o S

ProceSSo 1.064/2010 – TrF1

assunto: solicita cobertura de tratamento
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relator: Desembargador Federal Jirair aram meguerian
Decisão: o Conselho Deliberativo do Pro-social, à unanimidade, referendou a autorização de reembolso de consultas 

médicas aos cuidados da especialista Dra. Kalysta de oliveira resende borges, e pagamento de eventual procedimento 
por ela solicitado, mediante prévia análise e autorização da sECbE, conforme decisão proferida ad referendum no 
processo 1.064/2010-TrF1. 

ProceSSo 8.944/2009 – TrF1

assunto: solicita auxílio para aquisição de CPaP
relator: ailton bernardes de assis Júnior
Decisão: o Conselho, à unanimidade, deferiu o pedido, nos termos do voto do relator. 

ProceSSo 2.264/2010 – TrF1 

apresentação em mesa
assunto: solicita cobertura de despesas
relator: Conselheiro ailton bernardes de assis Júnior
Decisão: o Conselho, à unanimidade, indeferiu o pedido, por falta de amparo nas normas do Programa, e recomendou 

à sECbE que elaborasse um estudo para futuros atendimentos em situações tais, desde que sem custos adicionais para o 
Pro-social, mediante a cobertura das despesas diretamente pelo paciente ao prestador.

ProceSSo 797/2010 – TrF1

apresentação em mesa
interessada: sECbE
assunto: reajuste do auxílio material-Escolar
relator: Conselheiro ailton bernardes de assis Júnior
Decisão: o Conselho, à unanimidade, aprovou a proposta de reajuste do auxílio material-Escolar para r$ 400,00 

(quatrocentos reais), nos termos do voto do relator. Declarou-se impedido o Desembargador Federal Jirair aram 
meguerian. Presidiu o julgamento do Desembargador Federal Daniel Paes ribeiro. 

ProceSSo 6.635/2009 – TrF1

apresentação em mesa
interessada: sECbE
assunto: Planejamento Estratégico (semana do Coração)
relator: Conselheiro ailton bernardes de assis Júnior 
Decisão: o Conselho tomou ciência do relatório, conforme exposição feita pelo relator. 

ProceSSo 10.210/2007 – TrF1

assunto: Vigência de termo de credenciamento do Pro-social
relator: Conselheiro Desembargador Federal Daniel Paes ribeiro
Voto-Vista: Conselheira neuza maria Gomes ortiz
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto da Conselheira neuza maria Gomes ortiz, que ficou vencida por 

concluir que deveriam os autos retornar à sECbE para maiores estudos, o Conselho, por maioria, aprovou a proposta, nos 
termos do voto do relator. 

ProceSSo 9.487/2009 – TrF1

assunto: Tratamento Fora do Domicílio - TFD
relatora: Conselheira neuza maria Gomes ortiz 
Decisão: o Conselho, à unanimidade, determinou o arquivamento do processo, por perda do objeto, nos termos do 

voto da relatora. 

ProceSSo 8.690/2007 – TrF1

apresentação em mesa
assunto: solicita revisão de custeios
relatora: Conselheira neuza maria Gomes ortiz
Decisão Preliminar: o Conselho, à unanimidade, não reconheceu do recurso, nos termos da preliminar levantada 

pela relatora, por intempestividade. 

Encerrou-se a sessão às onze horas e dez minutos.
Eu, alderice rodrigues araujo, servindo como secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo Excelentíssimo 

senhor Desembargador Federal Jirair aram meguerian.
ata assinada pelo presidente, desembargador federal Jirair aram meguerian. �
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