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DIRETORIA DO FORO 

 
PORTARIAS 

 
 A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciári a do Distrito Federal, no uso das 
atribuições conferidas pela Resolução nº 79, de 19 de novembro de 2009, do Conselho da Justiça 
Federal, resolve: 
 
PORTARIA Nº 288 DE  19  DE  ABRIL  DE  2011 

Lotar, a partir de 15.04.2011 , a servidora Danielle da Cunha Magalhães Freire , 
matrícula nº 1400343, Analista Judiciário, Área Jud iciária, do Quadro de Pessoal da Justiça 
Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito F ederal, na 18ª Vara Federal . 
 

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 289 DE  19  DE  ABRIL  DE  2011 

Art. 1º Estabelecer a ESCALA DE PLANTÃO para o período de 25 de ABRIL a 23 de MAIO DE 
2011 :    

Período Vara Juiz (a) Plantonista 
 

Substituto (a) Eventual Diretores de Secretaria 

 
25.04 a 02.05.2011  7ª Novély Vilanova da Silva Reis Marcos Silva Rosa Johann Homonnai Júnior 

 
02.05 a 09.05.2011  8ª Márcio de França Moreira Antônio Claudio Macedo da Silva Amália Rosa Rodrigues Leão 

 
09.05 a 16.05.2011  

9ª 
 

Antonio Corrêa Tales Krauss Queiroz 
Suze Maria de Mello 
Laboissiere Loyola 

 
16.05 a 23.05.2011  10ª Ricardo Augusto Soares Leite Pollyanna Martins Alves Jânio Mady dos Santos 

 
23.05 a 30.05.2011 11ª Clara da Mota Santos Sérgio Wolney de Oliveira Batista Mariana Tavares Madureira 

   
  Art. 2º  A competência do Juiz de plantão, nos dias de func ionamento normal deste Foro, 

inicia-se às 18h01m e termina às 8h59m do dia segui nte e durante as 24 horas dos dias em que 
não houver expediente forense . 
 Art. 3º No período do plantão serão apreciados os pedidos d e ingresso em domicílio 
durante o dia, de relaxamento de prisão, de decreta ção de prisão temporária de que trata a Lei 
nº 7.960, de 21/12/89, de habeas corpus, de represe ntações para prisão preventiva, bem como de 
ações, procedimentos e medidas de urgência destinad os a evitar perecimento de direito ou 
assegurar a liberdade de locomoção individual. 

Parágrafo Único.  À Seção de Classificação e Distribuição não cabe a valiar a urgência 
requerida pela parte no horário de plantão, devendo  a Seção orientar o interessado a dirigir-
se à Vara de Plantão.  

Art. 4º  As petições NÃO devem ser encaminhadas pelo e-Proc., devendo o int eressado 
entrar em contato direto com o plantonista para a e ntrega da petição. 

Art. 5º  O atendimento do plantão será efetuado pelo telefo ne nº 9988-1473  (Diretor de 
Secretaria), 9972-0162  e 9986-2962 (Oficial de Justiça).  

Parágrafo Único.  Os telefones celulares de atendimento do plantão ( 9988-1473, 9972-0162 
e 9986-2962) deverão estar permanentemente disponív eis para recebimento de chamadas em todo o 
período do plantão (art. 2º) . 
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A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciári a 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 291 DE  19  DE  ABRIL  DE  2011 

Designar  o servidor Israel Veridiano dos Santos , matrícula nº 1308903, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para exercer a funç ão comissionada FC-02, de Assistente 
Técnico II do Serviço de Atividades Destacadas da 1 ª Vara.  

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHOS 

 
 

PROCESSO Nº 3.674/2009 – JFDF 
Tendo em vista o requerimento apresentado pela empr esa MHZ CONSULTORIA E ADMINSITRAÇÃO 

EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., fls. 901/903, e com bas e no parecer da SEAJU, fls.924/926, na 
delegação de competência consignada na Portaria DIR EF n. 722, de 11.9.2009, no § 3º do item 
XXIX da Cláusula Quarta, c/c § 2º da Cláusula Quint a, ambas do Contrato SJDF nº 18/2009, 
INDEFIRO o pedido relativo à restituição do valor g losado na Nota Fiscal n. 1373 a título de 
descumprimento de cláusula contratual, uma vez que a retenção não teve como causa as licenças 
apontadas pela contratada, e sim a ausência de outr o profissional no posto de trabalho 
contratado. 

Quanto ao documento acostado às fls. 918/920, que e numera os motivos do não pagamento 
dos adicionais de periculosidade/insalubridade e de sconto no 13º de dias não trabalhados ou de 
afastamentos legalmente autorizados, e, ainda, com base no parecer da SEAJU, fls.924/926, e na 
delegação de competência consignada na Portaria DIR EF n. 722, de 11.9.2009, RECEBO as 
justificativas como inconsistentes e sem amparo leg al, uma vez que as questões ou divergências 
de pagamento de quaisquer parcelas trabalhistas est ão no âmbito da relação contratual 
estabelecida entre a prestadora de serviços e seus empregados, e só haverá interferência da 
contratante caso a contratada seja legalmente compe lida a pagar alguma parcela não prevista 
nas planilhas de formação de custos do Contrato SJD F nº 18/2009.  

Ao NUCRE para ciência do parecer da SEAJU, fls. 924 /926, bem como para notificar a 
empresa da presente decisão. 

Após, ao NUCAF para ciência e demais providências. 
Brasília, 19 de abril de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.254/2010 – JFDF 

Com base nas informações do NUCRE, fls. 107/109, e em face da delegação de competência 
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “b” da Portar ia DIREF nº 722, de 11.09.2009, INDEFIRO o 
pedido de Adicional de Periculosidade da servidora MARLÚCIA BATISTA MONTEIRO, tendo em vista 
que o local periciado (SEDAJ) é considerado SALUBRE  E NÃO PERIGOSO, de acordo com o Laudo 
Técnico de fls. 73/93. 

Ao NUCRE para dar ciência à servidora. 
Brasília, 19 de abril de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.676/2010 – JFDF 

Considerando a informação do NUCAF, fls. 49, a cert idão da SECOM de fls. 48 e mediante 
a delegação de competência prevista na Portaria DIR EF n. 722, de 11.9.2009, DECIDO aplicar à 
empresa GMP – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. a penalidad e de multa de mora no valor de R$ 100,80 
(cem reais e oitenta centavos), por descumprimento de prazo estabelecido na nota de empenho 
2010NE000831 para a entrega do material adquirido. 

Notifique-se a empresa da presente decisão, concede ndo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para fins de interposição do recurso previsto  no art. 109, inciso I, alínea “f” e § 5º, 
da Lei n. 8.666/93, franqueando-lhe a vista dos aut os.  

Transcorrido o prazo recursal, sem manifestação da contratada, AUTORIZO, ainda, o 
recolhimento do valor retido, à conta do Tesouro Na cional, com a devida anotação da 
penalidade no Sistema de Cadastro Unificado de Forn ecedores – SICAF. 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 19 de abril de 2011. 

 
PROCESSO Nº 348/2011 – JFDF 

Trata-se de procedimento para aquisição de conector es de vídeo “ballun” e cabos UTP 
para CFTV, conforme solicitação do NUASG, às fls. 0 4. 

A despesa total no valor de R$ 6.653,50  (seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais 
e cinquenta centavos) pode ser processada por dispe nsa de licitação por enquadrar-se no art. 
24, inciso II da Lei n. 8.666/93.  

Dessa forma, com base nas informações do NUCAF, fls . 66, considerando a disponibilidade 
orçamentária consignada às fls. 68, e tendo em vist a a delegação de competência prevista no 
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art. 2º, II da Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009 , RATIFICO a dispensa de licitação e 
AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor das empresas:  

1) HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, no valor de R$ 4.000,00  (quatro mil reais); 
2)  AUGUSTO LUÍS COELHO JÚNIOR (ROCCO), no valor de R$ 2.653,50  (dois mil, seiscentos e 

cinquenta e três reais e cinquenta centavos). 
Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 19 de abril de 2011. 

 
PROCESSO Nº 526/2011 – JFDF 

Trata-se de procedimento para aquisição de material  de manutenção (painéis de divisória 
naval e macaquinho de aço), conforme solicitação do  NUASG, às fls. 04. 

A despesa total no valor de R$ 6.715,00  (seis mil, setecentos e quinze reais), pode ser 
processada por dispensa de licitação por enquadrar- se no art. 24, inciso II da Lei n. 
8.666/93.  

Com base na informação do NUCAF, fls. 50, considera ndo as justificativas do NUASG, fls. 
36, bem como o fato de a cotação eletrônica ter apr esentado valores superiores aos preços 
oferecidos nas propostas para formação de preço, e tendo em vista a delegação de competência 
prevista no art. 2º, II da Portaria DIREF nº 722, d e 11.09.2009, RATIFICO a dispensa de 
licitação e AUTORIZO a emissão de nota de empenho e m favor das empresas:  

1) ESPAÇO E FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA - DIVIFO RMA, no valor de R$ 440,00  
(quatrocentos e quarenta reais), para aquisição de macaquinho de aço; 
2)  CRESCER COMÉRCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA - ME, no valor de R$ 6.275,00  (seis 

mil, duzentos e setenta e cinco reais), para aquisi ção da divisória naval. 
Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 19 de abril de 2011. 

 
PROCESSO Nº 959/2011 – JFDF 
 Com base nas informações prestadas pelo Supervisor  da SEVIT, fls. 04, e tendo em vista 
a delegação de competência prevista na Portaria DIR EF nº 722, de 11.9.2009, AUTORIZO o 
pagamento de GRU, referente à renovação de certific ado de registro de armas de fogo de 
propriedade desta Seccional, conforme documentos ac ostados às fls. 05/17, no valor total de R$ 
780,00  (setecentos e oitenta reais). 
 Ao NUCAF para emissão de nota de empenho.  

Brasília, 19 de abril de 2011. 
 
 
 
 
 


