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DIRETORIA DO FORO 

 
PORTARIAS 

 
 A Juíza Federal Diretora do Foro , nos termos dos art. 61-A, “b” do Provimento/COGER  38, 
12/06/09, com a redação dada pelo Provimento/COGER 39, de 03/11/09, do Corregedor-Geral da 
Justiça Federal da Primeira Região, Resolução n. 79  de 19/11/2009 do Conselho da Justiça 
Federal e Portaria DIREF n. 625, de 25.08.2006, res olve: 
 
PORTARIA DIREF Nº 183 DE 16 MARÇO DE 2011 

Alterar a Portaria n. 112 de 23.02.2011, fazendo co nstar na ESCALA DE PLANTÃO, para o 
período de 21 a 28.03.2011 o Juiz Federal MARCOS SILVA ROSA  para atuar como Plantonista em 
substituição ao Juiz Federal Substituto EUDÓXIO CÊS PEDES PAES, que participará do mutirão de 
audiências no Juizado Especial Federal Adjunto da S ubseção Judiciária de Campo Formoso/BA no 
período de 28/03 a 02/04/2011.  
 

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judici ária do Distrito Federal, no uso das 
atribuições conferidas pela Resolução nº 079, de 19  de novembro de 2009, do Conselho da 
Justiça Federal, resolve: 
 
PORTARIA Nº 204 DE 16 MARÇO DE 2011 

Art. 1º. Dispensar  o servidor Alexandre Afonso Barros de Oliveira , matrícula nº 
1283303, Analista Judiciário, Área Judiciária, do Q uadro de Pessoal da Justiça Federal de 1ª 
Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, da fun ção comissionada FC-03, de Assistente 
Técnico III do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 24ª Vara, designado pela Portaria nº 
942/2010-DIREF. 

Art. 2º. Designar  o referido servidor para exercer a função comissio nada FC-05, de 
Oficial de Gabinete do Juiz Federal Substituto da 2 4ª Vara. 

 
PORTARIA Nº 205 DE 16 MARÇO DE 2011 

Dispensar  a servidora Carolina Silva Rocha , matrícula nº 1400019, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiç a Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do 
Distrito Federal, da função comissionada FC-05, de Supervisor da Seção de Apoio aos 
Julgamentos da 24ª Vara, designada pela Portaria nº  863/2010-DIREF. 

 
PORTARIA Nº 206 DE 16 MARÇO DE 2011 

Art. 1º. Dispensar  a servidora Luciana Maria Rocha Bezerra , matrícula nº 1400181, 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1ª Grau – 
Seção Judiciária do Distrito Federal, da função com issionada FC-05, de Oficial de Gabinete do 
Juiz Federal Substituto da 24ª Vara, designada pela  Portaria nº 941/2010-DIREF. 

Art. 2º. Designar  a referida servidora para exercer a função comissi onada FC-05, de 
Supervisor da Seção de Apoio aos Julgamentos da 24ª  Vara. 

DESPACHOS 

PROCESSO Nº 3.349/2010 
Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, que tratam do 

cumprimento de decisão do TCU (Acórdãos 5.356/2009 e 7.015/2010), referente à aposentadoria do 
servidor ALMEIDA PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA, DETER MINO a suspensão do pagamento da parcela 
denominada “ opção função comissionada CJ-3 ”. 
 Ao NUCRE para providências, inclusive manifestação  em relação a valores eventualmente 
pagos indevidamente. 

Brasília, 16 de março de 2011. 
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PROCESSO Nº 229/2011 – JFDF 

Considerando as manifestações da SEPAG/NUCRE, fls. 6, e da SEOFI/NUCAF, fls. 15/16, e 
com base no parecer da ASJUR, fls. 18/20, CONHEÇO o  pedido de reconsideração apresentado pela 
servidora LINDAURA APARECIDA GUEDES CARSOSO, fls. 1 0, eis que preenchidos os requisitos de 
admissibilidade e, no mérito, MANTENHO a decisão de  fls. 7, por seus próprios fundamentos e 
por falta de amparo legal que subsidie a pretensão da interessada. 

Em relação à conversão do pedido de reconsideração em recurso, INDEFIRO-O por incabível 
na espécie. 

Ao NUCRE para notificar a servidora da presente dec isão e da opção trazida aos autos 
pela ASJUR, no final do penúltimo parágrafo de fls.  20, a título de sugestão. 

Brasília, 16 de março de 2011. 

PROCESSO Nº 295/2011 – JFDF 
Nos termos da informação da Diretora da Secretaria Administrativa, relativamente ao 

requerimento de TEREZA CRISTINA SOARES DA FONSECA C ARVALHO, servidora do quadro de pessoal da 
Seção Judiciária do Maranhão, nomeada para exercer cargo em comissão, CJ-3, de Diretora da 
Secretaria da 27ª Vara Federal desta Seccional, con forme Portaria /PRESI/SECRE 39/2011 e Ato 
n. 144, de 26.1.2011, publicado no Diário Oficial d a União de 9.122011, AUTORIZO: 

a) o pagamento da importância determinada à servido ra, a título de ajuda de Custo, com 
fulcro nos artigos n. 96, n. 97, III, e 98, §1º, to dos da Resolução CJF n. 04/2008; 
 b) a adoção das providências necessárias ao custei o do transporte de mobiliário e 
bagagem, com base no disposto na Circular/DIGES/TRF  N. 620-484, de 11.5.2006; 

c) a emissão das passagens aéreas no trecho São Lui z/ Brasília, para a servidora e seu 
dependente. 

Ao NUCAF para as providências relativas ao pagament o da Ajuda de Custo e transporte do 
mobiliário e bagagens. 

Após, à SESUD/DIREF, para as providências relativas  à emissão do bilhete de passagem 
aérea para o dependente da servidora, visto que uma  passagem foi emitida antecipadamente 
conforme requerimento da interessada, fls. 4. 

Brasília, 16 de março de 2011. 

PROCESSO Nº 430/2011 – JFDF 

Nos termos da informação da Diretora da Secretaria Administrativa, relativamente ao 
requerimento de ALEXANDRE GOMES CARLOS, servidor do  quadro de pessoal da Seção Judiciária de 
Minas Gerais, que retornou ao seu órgão de origem, em razão da revogação de sua cessão para 
esta Seccional (Portaria PRESI n. 85, de 14.2.2011,  publicada no D.O.U. de 16.2.2011, fls. 5), 
e de sua exoneração do cargo em comissão, CJ-3, de Diretor da Secretaria da 8ª Vara Federal 
desta Seccional (Ato n. 282, de 14.2.2011, fls. 5),  AUTORIZO: 

a) o pagamento da importância determinada ao servid or, a título de ajuda de Custo, com 
fulcro nos artigos n. 96, n. 97, III, e 98, §1º, to dos da Resolução CJF n. 04/2008; 
 b) a adoção das providências necessárias ao custei o do transporte de mobiliário e 
bagagem, com base no disposto na Circular/DIGES/TRF  N. 620-484, de 11.5.2006; 

c) a emissão das passagens aéreas no trecho Brasíli a/Belo Horizonte, para o servidor e 
seu dependente. 

Ao NUCAF para as providências relativas ao pagament o da Ajuda de Custo e transporte do 
mobiliário e bagagens. 

Após, à SESUD/DIREF, para as providências relativas  à emissão do bilhete de passagem 
aérea para o servidor e seu dependente. 

Brasília, 16 de março de 2011. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DESPACHOS 

PROCESSO Nº 3.443/2009 - JFDF 
Com base nos termos da INF Nº 069/2011 – SEAJU, de fls. 108/109, das informações do 

NUCAF, fls. 105/107, do interesse manifestado pelo NUASG, fls. 103, e, ainda, considerando as 
súmulas do STF n. 346 e 473, REVOGO as letras “b” e  “c” da decisão de fls. 79, para: 

1) AUTORIZAR a entrega  do restante do material obj eto da nota de empenho 2010NE000401, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias , contados do rec ebimento da notificação; 

2) DETERMINAR as providências necessárias aos ajust es nas notas fiscais de fls. 62 /64, 
visando a liquidação e pagamento da despesa; 

3) DETERMINAR a elaboração dos cálculos de multa de  mora,  após a entrega e pagamento 
do material, nos termos do instrumento convocatório , submetendo-os a análise da SEAJU; 

4) AUTORIZAR  a compensação entre o valor recolhido  pela empresa a título de multa por 
inexecução parcial da obrigação (R$ 332,35 – trezen tos e trinta e dois reais e trinta e dois 
centavos ), fls. 94,  e o valor apurado na forma do  item anterior. 

Ao NUCAF para dar ciência da presente decisão à con tratada e demais providências. 
 Brasília, 16 de março de 2011. 
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PROCESSO Nº 2.191/2010 - JFDF 

Com base no parecer da SEAJU, fls. 31, obedecidas à s disposições do art. 17, II, “a” da 
Lei 8.666/93, o Decreto n. 99.658/90, a IN 14-16, d e 02.03.95, do TRF/1ª Região e IN-06-01, de 
22.5.95, do Conselho da Justiça Federal, e, ainda, tendo em vista delegação de competência 
prevista no art. 4º, I, da Portaria DIREF n. 722, d e 11.9.2009, APROVO a minuta do Edital n. 
1/2011 de Alienação de Bens de Consumo e Cartuchos Vazios, fls. 15/17, devendo ser definidos 
os prazos que estão em aberto na minuta. 

Ao NUCAF para providências, inclusive divulgar o ed ital na Internet. 
Brasília, 16 de março de 2011. 

 


