
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJ DIREF

Tendo em vista a solicitação do formulário 2017AVS000028 (5110164), a Informação
Diref 5110467, o Roteiro de Credenciamento 5101613, o Memorando TRF1 - ESMAF n. 108 5105680
e a descentralização de diárias e passagens realizada pelo Despacho DIGES/TRF1 n. 4264 5111374,
AUTORIZO a viagem a serviço da Juíza Federal  Substituta  Liviane Kelly  Soares Vasconcelos a
Goiânia-GO,  no  período  de 19  a  21.11.2017,  na  forma  proposta  no  formulário 2017AVS000028
(5110164), a fim de participar como instrutora no curso “Processo Eletrônico e Sistema PJe”, a ser
realizado nos dias 20 e 21/11/2017,  na Seção Judiciária  do Goiás,  conforme Memorando TRF1 -
ESMAF n. 108 (5105680).

À SESUD/DIREF para providenciar a emissão dos bilhetes aéreos.

À 9ª Vara Federal para prestação de contas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da data do regresso, conforme IN 14-11 do TRF1, Módulo 5, Item 02 (4401361), observando que, nos
casos de necessidade de despacho de bagagem, o comprovante do despacho de bagagem (cópia do
canhoto ou da fita afixada a bagagem) deverá ser anexado à prestação de contas, nos termos da Circular
Presi 112 (4428516).

Publique-se.

Ao  NUCAF para  providências,  considerando  que  houve  oscilação  no  preço  das
passagens,  em  razão  do  tempo  despendido  entre  a  cotação  inicial  (5110467)  e  a  autorização
DIGES/TRF1 (5111374), conforme consta na nova reserva (5118789).

À Esmaf para conhecimento e demais providências.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira

Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 17/11/2017, às 17:45 (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 5118990 e o código CRC AE278F5B.
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