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DirEtor-GEral: SílvIo FErrEIrA

JIrAIr ArAm mEGuErIAN

PrEsiDEntE

VicE-PrEsiDEntE

corrEGEDor-GEral
SouzA PruDENtE
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DEsEmbarGaDorEs FEDErais

tourINho NEto

CAtão AlvES

ASSuSEtE mAGAlhãES

márIo CéSAr rIbEIro

luCIANo tolENtINo AmArAl

CâNDIDo rIbEIro

hIltoN QuEIroz

CArloS morEIrA AlvES

I’tAlo FIorAvANtI SAbo mENDES

CArloS olAvo

JoSé AmIlCAr mAChADo

DANIEl PAES rIbEIro

João bAtIStA morEIrA

SElENE DE AlmEIDA

FAGuNDES DE DEuS

mArIA ISAbEl GAllottI roDrIGuES

mArIA Do CArmo CArDoSo

lEomAr AmorIm

NEuzA AlvES

FrANCISCo DE ASSIS bEttI

rEyNAlDo SoArES DA FoNSECA

âNGElA mArIA CAtão AlvES

PODER JuDIcIáRIO

TRIBuNAL REgIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REgIãO

Pctt.  66.002.01

presidênCia

ATOS

ATO/PRESI 630-995 DE 16/12/2009

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da 1ª rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que consta do Pa 8.381/2009-trF1, rEsolVE:

aPosEntar, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso i, da constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
constitucional 41, de 19/12/2003, c/c o art. 1º, §§ 1º ao 5º da lei 10.887, de 18/6/2004 e art. 186, inciso i, da lei 
8.112/90, o servidor mUrilo liZarDo DE soUZa FilHo, técnico Judiciário, Área administrativa, nível intermediário, 
classe “c”, Padrão 15, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1ª instância, seção Judiciária do Estado de roraima.

ato assinado pelo Presidente,  � Desembargador Federal Jirair aram meguerian.

PORTARIAS

PORTARIA/PRESI 630-406 DE 11/12/2009

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do P.a 806/2008-trF,  rEsolVE:

 colocar À DisPosiÇÃo da Defensoria Pública da União, a partir de 07/01/2010, nos termos do art. 93, ii, da lei 
n° 8.112/90, c/c o art. 4º da lei n° 9.020/95, a servidora VanEssa corrEa VasconcElos, analista Judiciária, Área 
Judiciária, Especialidade Execução de mandados, nível superior, classe “a”, Padrão 4, do Quadro de Pessoal da Justiça 
Federal de Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado da bahia, subseção Judiciária de Eunápolis, para prestar serviços , 
até 31/12/2010.

PORTARIA/PRESI 630-408 DE 15/12/2009

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do P. a. 2.545/2009-trF, rEsolVE:

ProrroGar, até 31/12/2010, a cessão do servidor albErto ValiZE JÚnior, técnico Judiciário, Área 
administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado de minas Gerais, 
subseção Judiciária de são sebastião do Paraíso, para continuar prestando serviços no tribunal regional Eleitoral de 
minas Gerais, cartório da 326ª Zona Eleitoral de Uberaba.
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PORTARIA/PRESI 630-409 DE 15/12/2009

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do P.a 9.168/2009-trF, rEsolVE:

colocar À DisPosiÇÃo da Defensoria Pública da União, a partir de 04/01/2010, nos termos do art. 93, ii, 
da lei 8.112/90, c/c o art. 4º da lei 9.020/95, a servidora ana Karla FrEirE GoDEiro, técnica Judiciária, Área 
administrativa, do Quadro de Pessoal deste tribunal, para prestar serviços no núcleo da Defensoria Pública da União no 
rio Grande do norte, até 31/12/2010.

Portarias assinadas pelo Presidente,  � Desembargador Federal Jirair aram meguerian.

DESPAchOS

PROcESSO ADMINISTRATIvO 2.805/2009 – TRF

interessada: sabrina santos Godinho de azevedo
assunto: concessão de trânsito
concedo à servidora sabrina santos GoDinHo DE aZEVEDo, técnica Judiciária, Área administrativa, do 

Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau, seção Judiciária do Estado de minas Gerais, 10 (dez) dias de 
trânsito, em decorrência de seu retorno à origem, tendo em vista a revogação de sua cessão para a subseção Judiciária 
de Divinópolis/mG, consoante o disposto no art. 18 da lei 8.112/1990, a partir de 07/01/2010.

brasília, 11 de dezembro de 2009.

PROcESSO 7.904/2008 – TRF

interessada: tereza maria almeida Fonseca 
assunto: remoção por motivo de saúde
Vistos.
Em situações similares, em face de decisões às vezes divergentes da corte Especial administrativa ora acolhendo 

pleitos idênticos ora indeferindo tais pedidos, submetia o feito ao crivo do conselho de administração.
todavia, no Processo nº  8.190/2008, na sessão de 02/10/2008, o colendo conselho, em questão de ordem, concluiu 

que a competência inicial para decidir pedidos dessa natureza seria da Presidência,  reservada ao conselho apenas a 
competência recursal, assim, passo  ao exame do pedido.

Em face das informações da secretaria de recursos Humanos, defiro o pedido de remoção da servidora tErEZa 
maria almEiDa FonsEca, técnica Judiciária/Área administrativa, da subseção Judiciária de campo Formoso, para a 
sede da seção Judiciária da bahia, nos termos do art.36, parágrafo único, iii, “b”, da lei 8112/90,c/c o art. 27, iii, “b”, da 
resolução 3/2008-cJF, na conformidade do laudo emitido pela Junta médica oficial.

brasília, 11 de dezembro de 2009.

PROcESSO 9.004/2009 – TRF

interessada: Valeska Vilas boas alves Ferreira da silva 
assunto: remoção por motivo de saúde
Vistos.
Em situações similares, em face de decisões às vezes divergentes da corte Especial administrativa ora acolhendo 

pleitos idênticos ora indeferindo tais pedidos, submetia o feito ao crivo do conselho de administração.
todavia, no Processo nº  8.190/2008, na sessão de 02/10/2008, o colendo conselho, em questão de ordem, concluiu 

que a competência inicial para decidir pedidos dessa natureza seria da Presidência,  reservada ao conselho apenas a 
competência recursal, assim, passo  ao exame do pedido.

Em face das informações da secretaria de recursos Humanos, defiro o pedido de remoção da servidora ValEsKa 
Vilas boas alVEs FErrEira Da silVa, analista Judiciária/Área Judiciária (Execução de mandados), da subseção 
Judiciária de cáceres/mt para a sede da seção Judiciária do Estado de mato Grosso, nos termos do art.36, parágrafo 
único, iii, “b”, da lei 8112/90, c/c o art. 27, iii, “b”, da resolução 3/2008-cJF, na conformidade do laudo emitido pela 
Junta médica oficial.

brasília, 11 de dezembro de 2009.

PROcESSO 9.168/2009 – TRF

interessada: ana Karla Freire Godeiro
assunto: concessão de trânsito
concedo à servidora ana Karla FrEirE GoDEiro, técnica Judiciária, Área administrativa, do Quadro de Pessoal 

deste tribunal, 25 (vinte e cinco) dias de trânsito, em decorrência da sua cessão para a Defensoria Pública da União no 
rio Grande do norte, consoante o disposto no art. 18 da lei 8.112/1990, a partir de 04/01/2010.

brasília, 15 de dezembro de 2009.
Despachos assinados pelo Presidente, Desembargador Federal Jirair aram meguerian. �
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diretoria-Geral

RETIFIcAçãO
no boletim de serviço ano XX nº. 206, de 18/11/2009, na parte referente às licenças médicas (Processo nº 7.992/2009-

trF1),
onDE sE lÊ:

LIcENçAS

PROcESSO 7.992/2009 – TRF1

INTERESSADOS: SERvIDORES DO TRF – 1ª REgIãO

MAT. SERvIDOR cARgO/SITuAçãO 
FuNcIONAL

PERÍODO
N. DIAS FuND. 

LEgALINÍcIO TÉRMINO

198704 maria cristina Da costa GonÇalVEs DE almEiDa rEQUisitaDo 28/09/09 02/10/09 005 2

lEia-sE:

LIcENçAS

PROcESSO 7.992/2009 – TRF1

INTERESSADOS: SERvIDORES DO TRF – 1ª REgIãO

MAT. SERvIDOR cARgO/SITuAçãO 
FuNcIONAL

PERÍODO
N. DIAS FuND. 

LEgALINÍcIO TÉRMINO

198704 maria cristina Da costa GonÇalVEs DE almEiDa rEQUisitaDo 28/09/09 02/10/09 005 1

Em função do mEm. 322/2009 – Disao de 03/12/09.

retificação assinada pelo Diretor-Geral, sílvio Ferreira. �
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