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presidênCia

ATAS

ATA DA 3ª SESSãO ORDINáRIA DO cONSELHO DELIBERATIvO DO PRO-SOcIAL EM 2009 - REALIZADA EM 09 
DE DEZEMBRO

PrEsiDEntE: DEsEmbarGaDor FEDEral Jirair aram mEGUErian
sEcrEtÁria: alDEricE roDriGUEs araUJo
Às nove horas e trinta e oito minutos do dia nove de dezembro de dois mil e nove, presentes os conselheiros sÍlVio 

FErrEira, ailton bErnarDEs DE assis JÚnior, iVanilDE nascimEnto DE castro e nEUZa maria GomEs 
ortiZ, foi aberta a sessão. 

ausente por motivo justificado o conselheiro DEsEmbarGaDor FEDEral DaniEl PaEs ribEiro.
Foi distribuída e aprovada a ata da sessão anterior.

PROcESSO 3.696/2009 – TRF1

Assunto: tratamento Fora do Domicílio - tFD
Relator: Desembargador Federal Jirair aram meguerian
Decisão: o conselho, à unanimidade, referendou a decisão que deferiu o tratamento Fora do Domicílio – tFD, nos 

termos do voto do relator. 

PROcESSO 7.840/2009 – TRF1

Assunto: tratamento Fora do Domicílio - tFD
Relator: Desembargador Federal Jirair aram meguerian
Decisão: o conselho, à unanimidade referendou a decisão que deferiu o tratamento Fora do Domicílio – tFD em 

favor do dependente da titular, nos termos do voto do relator.

PROcESSO 8.659/2009 – TRF1

Assunto: tratamento Fora do Domicílio - tFD
Relator: Desembargador Federal Jirair aram meguerian
Decisão: o conselho, à unanimidade, referendou a decisão que deferiu o tratamento Fora do Domicílio – tFD, nos 

termos do voto do relator. 

PROcESSO 7.502/2009 – TRF1

Assunto: tratamento Fora do Domicílio - tFD
Relator: Desembargador Federal Jirair aram meguerian
Decisão: o conselho, à unanimidade, referendou a decisão que deferiu o tratamento Fora do Domicílio – tFD, nos 

termos do voto do relator. 
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PROcESSO 9.121/2009 – TRF1

apresentação em mesa                                                  
Interessada: secretaria de bem-Estar social – sEcbE
Assunto: Plano de aplicação anual – biênio 2010-2011 
Relator: ailton bernardes de assis Júnior
Decisão: o conselho, por maioria, vencida a conselheira neuza maria Gomes ortiz, que se absteve de votar 

por falta de esclarecimentos melhores aprovou o Plano de aplicação anual da secretaria de bem- Estar social para os 
exercícios 2010 – 2011.  

PROcESSO 280/2003 – TRF1

apresentação em mesa                                                  
Assunto: tratamento Fora do Domicílio - tFD
Relator: ailton bernardes de assis Júnior
Decisão: o conselho, à unanimidade, aprovou o pedido de tratamento Fora do Domicílio, nos termos do voto do 

relator. 

PROcESSO 6.781/2009 – TRF1

Assunto: solicita a permanência de menor sob guarda inválido
Relatora: ivanilde nascimento de castro
Decisão: o conselho, à unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. 
o Presidente agradeceu o desempenho dos conselheiros durante o ano de 2009 e desejou que todos tenhamos um 

natal feliz junto aos nossos e que o ano de 2010 seja cheio de alegrias e realizações.
Encerrou-se a sessão às dez horas e cinquenta e quatro minutos.
Eu, alDEricE roDriGUEs araUJo, servindo como secretária, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo 

Excelentíssimo senhor Desembargador Federal Jirair aram meguerian.
atas assinadas pelo Presidente, Desembargador Federal Jirair aram meguerian. �

ATOS

ATO/PRESI 630-994 DE 15/12/2009

o PrEsiDEntE Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no Uso DE sUas atribUiÇÕEs 
lEGais, tEnDo Em Vista o QUE consta Do Pa 2.766/2006 – trF1, E Da DEcisÃo ProFEriDa PElo consElHo 
DE aDministraÇÃo DEsta cortE Em sEssÃo DE 01/10/2009, rEsolVE:

concEDEr PEnsÃo tEmPorÁria a iVan DE almEiDa camPos, irmão inválido da ex-servidora aposentada 
anna maria DE almEiDa camPos, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1ª instância, seção Judiciária do 
Estado de minas Gerais, nos termos do art. 40, § 7º, inciso i, da constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
constitucional 41, de 19/12/2003, c/c o art. 2º, inciso i, parágrafo único, da lei 10.887, de 18/06/2004, e arts. 215, 217, 
inciso ii, alínea “c”,  e 218, § 3º, da lei 8.112/90, a partir de 28/04/2005, data do óbito da ex-servidora.

ATO/PRESI/630-998 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 Pa 9.239/2009 – trF1, rEsolVE:

concEDEr PEnsÃo tEmPorÁria a ricarDo JosÉ FErnanDEs DUtra e ana lEtÍcia DUartE GUimarÃEs 
amaral, filhos menores do ex-servidor ricarDo DUtra amaral, técnico Judiciário, Área administrativa, segurança 
e transporte, classe “b”, Padrão 8,  do Quadro de Pessoal deste tribunal, nos termos dos arts. 40, § 7º, inciso ii, 
da constituição Federal, com a redação dada pela Emenda constitucional 41, de 19/12/2003, c/c o art. 2º, inciso ii, 
parágrafo único, da lei 10.887, de 18/06/2004 e 215, 217, inciso ii, alínea “a” e 218, § 3º, da lei 8.112/90, a partir de 
28/11/2009, data do óbito do ex-servidor.

atos assinados pelo Presidente, Desembargador Federal Jirair aram meguerian. �

DESPAcHOS

PROcESSO 1.470/2009 – TRF1

interessado: sinD. sErV. Do PoDEr JUDic. FEDEral Em GoiÁs – sinJUFEGo
assunto: Pagamento de Juros de mora sobre Parcelas do reenquadramento
Determino o arquivamento dos autos por perda de objeto, em face da decisão do cJF no P.a nº. 2008/162732, 

sessão de 13/08/2009, que deferiu o pagamento de Juros de mora sobre os valores relativos do reenquadramento de que 
trata o art-22 da lei 11.416/2006.  

brasília, 11 de outubro de 2009.
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PROcESSO 6.283/2009 – TRF1

assunto: Vacância
Em face das informações prestadas pela secretaria de recursos Humanos, defiro parcialmente o pedido formulado 

por Vitor morEira Da FonsÊca, ex-servidor do Quadro de Pessoal da seção Judiciária do Estado do amazonas. 
mantenho o ato de concessão de exoneração, nos termos do artigo 34, da lei nº 8.112/90, em face da impossibilidade 
de concessão de vacância por posse em outro cargo inacumulável, nos termos do artigo 61, inciso ii, da resolução nº 
03/2008, do conselho da Justiça Federal, e determino a revisão dos cálculos relativos ao seu desligamento do cargo então 
ocupado na Justiça Federal, para que seja aplicado o regime jurídico da exoneração, e não o regime da vacância por 
posse em cargo inacumulável.

baixem-se os autos à seção Judiciária do Estado do amazonas, para as providências cabíveis.
brasília, 11 de dezembro de 2009.

PROcESSO 6.791/2009 – TRF1

assunto: Vacância
Em face das informações prestadas pela secretaria de recursos Humanos, defiro parcialmente o pedido formulado 

por DaniEl silVa cHaVEs amaZonas DE mEnEZEs, ex-servidor do Quadro de Pessoal da seção Judiciária do Estado 
do amazonas. mantenho o ato de concessão de exoneração, nos termos do artigo 34, da lei nº 8.112/90, em face da 
impossibilidade de concessão de vacância por posse em outro cargo inacumulável, nos termos do artigo 61, inciso ii, da 
resolução nº 03/2008, do conselho da Justiça Federal, e determino a revisão dos cálculos relativos ao seu desligamento 
do cargo então ocupado na Justiça Federal, para que seja aplicado o regime jurídico da exoneração, e não o regime da 
vacância por posse em cargo inacumulável.

baixem-se os autos à seção Judiciária do Estado do amazonas, para as providências cabíveis.
Brasília, 11 de dezembro de 2009.

PROcESSO 8.270/2009 – TRF1 

intErEssaDo: maUrÍcio maranHÃo aGUiar
assUnto: Devolução de Valores (recurso administrativo)  
não conheço do recurso interposto por maUrÍcio maranHÃo aGUiar, aposentado da seção Judiciária do 

Distrito Federal, contra decisão do Juiz Federal Diretor do Foro daquela seccional, que determinou a reposição de 
quantias recebidas excedentes ao teto constitucional, tendo em vista tratar-se de cumprimento de decisão da corte 
Especial administrativa deste tribunal, proferida no P.a. nº 5.213/2009 – trF1, sessão de 24/04/2008.

brasília, 11 de dezembro de 2009.

PROcESSO 8.468/2008 – TRF1

interessado: sinD. trab. Do PoDEr JUDic. FEDEral na baHia – sinDJUFE - ba
assunto: Pagamento de Juros de mora sobre Parcelas do reenquadramento
Determino o arquivamento dos autos por perda de objeto, em face da decisão do cJF no P.a nº. 2008/162732, 

sessão de 13/08/2009, que deferiu o pagamento de Juros de mora sobre os valores relativos do reenquadramento de que 
trata o art-22 da lei 11.416/2006.  

brasília, 11 de outubro de 2009.
Despachos assinados pelo Presidente, Desembargador Federal Jirair aram meguerian. �

Coordenação dos juizados espeCiais Federais

PORTARIAS

PORTARIA /cOJEF 06 DE 15/12/2009

Recomenda aos Juízes dos Juizados e das Turmas Recursais as seguintes orientações, que não são, no entanto, obri-
gatórias,

coorDEnaDor Dos JUiZaDos EsPEciais Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais,
rEconHEcEnDo a necessidade de dar maior celeridade aos feitos que tramitam nos Juizados e nas turmas 

recursais,
obsErVanDo que boas práticas têm sido adotadas em algumas varas com grande êxito,
atEnto para os milhares de jurisdicionados, a maior parte de hipossuficientes, que esperam que os Juizados Especiais 

reconheçam seus direitos,
aFirmanDo que todos, juízes e servidores, têm grande interesse que se adotem medidas a fim de garantir o 

reconhecimento, o respeito e a aplicação de normas que protejam os direitos dos hipossuficientes, 
cHamanDo a atEnÇÃo para o disposto no art. 98, i, da constituição Federal, 
conVEnciDo que a lei dos Juizados Especiais tem como sustentáculo maior o instituto da autocomposição e a 

satisfação/pacificação,
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rEalÇanDo que a lei dos Juizados deve servir de redutor de litigiosidade contida,
PrEocUPaDo que o Juiz do Juizado deve utilizar-se muito pouco do código de Processo civil, observando mais os 

princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, concentração, celeridade e economia,
consciEntE que os Juizados Especiais são a semente da Justiça do Futuro,
rEcomEnDa:
1. aos Juízes dos Juizados: 
a) aplicar o art. 285-a do código de Processo civil, por emprestar maior celeridade e racionalidade na prestação 

jurisdiciona (Enunciado 101 do FonaJEF);
b) indeferir de plano a inicial por falta de interesse quando, por exemplo, o autor pede o FGts, sendo servidor 

público; índice de reajuste de Planos, quando ingressou no serviço público após a data do Plano, etc;
c) não intimar as partes do laudo médico pericial;
d) aceitar contestação depositada em secretaria (Portaria conjunta com a ré. Ex: matéria sobre poupança);
e) se a sentença for improcedente, não intimar a parte ré;
f) se a sentença for extintiva por desistência ou abandono, arquivar sem intimar as partes, sem reconhecer o trânsito 

em julgado;
g) proferir sentença líquida, a fim de que possa ser executada imediatamente. não é liquida a sentença que depende 

de elaboração de cálculo aritmético simples;
h) verificar, sempre, se há processo para arquivar, não o deixando em aberto, como se em andamento estivesse;
i) fixar dias certo para proceder citação e intimação das entidades;
j) esvaziar, diariamente, as caixas de supervisão, triagem e juntada de rPV;
k) promover a marcação de perícia, pelo menos determinadas perícias, no mesmo dia em que o autor apresenta seu 

pedido oral ou escrito (atermação), ou, se possível, realizá-los nesse mesmo dia da atermação; 
l) delegar aos servidores a prática de determinar atos, independentemente de despacho, salvo quando determinar a 

citação e intimar a parte autora para emendar a inicial. 
2. aos Juízes da turma recursal:
a) não anular a sentença, se não houver transcrição da prova oral (artigo 36 da lei 9.099/95 e no Enunciado 85 do 

FonaJEF);
b) redigir os votos de forma resumida;
c) julgar por “bloco” os processos relativos às matérias iguais, apresentando aos demais relatores à sinopse;
d) fomentar a realização de conciliação nos processos pendentes de julgamento nas turmas recursais.
3. ao presidente da turma recursal:
Havendo recursos sobre matérias iguais (os repetitivos), só deve remeter um só recurso para a turma regional de 

Uniformização e aguardar o resultado, sobrestando os demais.

PORTARIA/cOJEF 07 DE 15/12/2009

Altera a redação do § 2º do art. 1º da Portaria/COGER 03/2009, que autorizou, extraordinariamente, a realização de 
sessões de julgamento com os Juízes Relatores Suplentes das Turmas Recursais da Primeira Região.

o coorDEnaDor Dos JUiZaDos EsPEciais Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas atribuições legais, e tendo 
em vista o constante nos autos do Processo administrativo 8.816/2009 – trF1, considerando que deve haver simetria 
com na composição das sessões de julgamento das turmas recursais com a composição das sessões deste tribunal nas 
quais participam juízes auxiliares, rEsolVE: 

art. 1º a redação do § 2º do art. 1º da Portaria/coGEr 03 de 26/11/2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
§2º A atuação dos juízes suplentes dar-se-á em sessão extraordinária, no mínimo duas vezes por mês, presidida por um 

dos juízes efetivos da turma respectiva de preferência pelo presidente.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Portarias assinadas pelo coordenador dos Juizados Especiais Federais  da Primeira região, Juiz tourinho neto. �

diretoria-Geral

PORTARIAS

PORTARIA/DIgES 630-602 DE 15/12/2009 

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

DEsiGnar a servidora EliEtE Dos santos tEiXEira, técnica Judiciária, Área administrativa, do Quadro de Pessoal 
deste tribunal, para exercer a Função comissionada, código Fc-01, de assistente técnico i da seção de Expedição da 
Divisão de comunicação e Expedição administrativa da secretaria de administração, em decorrência da dispensa de 
Waldimir rodrigues siqueira.



TRF 1ª Região Ano XX númeRo 225 16 de dezembro de 2009

1535

B
O
L
E
T
i
M

d
E

s
E
r
v
i
ç
O

PORTARIA/DIgES 630-603 DE 15/12/2009 

o DirEtor-GEral Da sEcrEtaria Do tribUnal rEGional FEDEral Da PrimEira rEGiÃo, no uso de suas 
atribuições, rEsolVE: 

DEsiGnar a servidora ana GlÁUcia DE QUEiroZ, técnica Judiciária, Área administrativa, do Quadro de Pessoal 
deste tribunal, para exercer a Função comissionada, código Fc-05, de supervisor da seção de Promoção do bem-Estar 
da Divisão de assistência e negócios da secretaria do bem-Estar social, em decorrência da dispensa de maria Dalva dos 
santos sobral.

Portarias assinadas pelo Diretor-Geral, sílvio Ferreira. �

ORDENS DE SERvIçO

ORDEM DE SERvIçO N. 333 DE 11/12/2009

o diretor-geral da secretaria do trF 1ª região, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos atos 
ns. 163, de 07.05.91, e 191, de 17.09.92, e, tendo em vista o constante na Portaria n. 331, de 06.09.94, que dispõe 
sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, RESOLvE:

Designar o Diretor da coorDEnaDoria DE inFra-EstrUtUra tEcnolÓGica - coint do trF-1ª região, 
marcUs ViniciUs tinoco GonÇalVEs QUintElla ribEiro (cPF: 021.758.727-50) e raFaEl linHarEs rUiVo 
(cPF: 658.461.251-15) para atuarem como Gestor e Gestor substituto, respectivamente, do contrato n. 0105/2009 
firmado entre este tribunal e a HEWlEtt PacKarD brasil ltDa, para fornecimento de equipamentos de informática 
(notebooks e solução de base de acoplamento – docking station), bem como na prestação de serviços de assistência 
técnica da garantia, conforme disposições, especificações técnicas, quantitativos constantes neste contrato e em seus 
anexos, ficando responsável por seu fiel cumprimento.

ordem de serviço assinada pelo Diretor-Geral, sílvio Ferreira. �

seCretaria de reCursos Humanos

DESPAcHOS

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

INcLuSÕES/EXcLuSÕES DE DEPENDENTES/2009

INTERESSADOS: SERvIDORES DO TRF – 1º REgIãO

MAT. SERvIDOR DEPENDENTE(S)
gRAu DE 

PARENTEScO
INÍcIO TÉRMINO

tr300071 bEatriZ DE mattos

soFia coZZo DE mattos

Ísis coZZo DE mattos

iVan EValDo DE mattos

FilHa

FilHa

Pai

24/06/2004

24/06/2009

27/10/2009

23/06/2025

23/06/2025

----

tr 112803 DEnilson soUZa DE 
JEsUs

GEoVana oliVEira soUZa 
DE JEsUs FilHa 04/12/2009 07/09/2030

tr 160303 GabriEla VaZ 
JUnQUEira artiaGa

DaniEl VaZ JUnQUEira 
artiaGa FilHo 09/11/2009 22/10/2030

tr 40603 maria aUXiliaDora maria PaUlina DE 
almEiDa mÃE 06/11/2009

Despacho assinado pelo Diretor da secretaria de recursos Humanos, ramono rodney Vieira massaferaGeral, sílvio Ferreira. �
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