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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 079, de 19  de novembro de 2009, do Conselho da 
Justiça Federal, resolve: 
 
PORTARIA Nº 365 DE  19  DE  MAIO  DE  2011 

Lotar, a partir de 17.05.2011 , o servidor Marcelo Cardinali Braga , matrícula nº 
1400347, Analista Judiciário, Área Judiciária, do Q uadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º 
Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, na 2ª Vara . 

 
A Diretora do Foro da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito 

Federal, no uso de suas atribuições legais, com bas e na análise realizada e nas informações 
prestadas pelo Núcleo de Recursos Humanos que consi derou o requerimento como de acordo com o 
que estabelecem os artigos 73 e 74 da Lei n. 8.112/ 90, regulamentados pela Resolução n. 04/08, 
do Conselho da Justiça Federal, c/c Resolução n. 11 /98, do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região, resolve: 

 
PORTARIA Nº 366 DE  19  DE  MAIO  DE  2011 
 I – Autorizar a prestação de serviço extraordinári o a ser realizado pelo(s) servidor(s) 
abaixo relacionado(s), de acordo com o(s) período(s ) indicado(s): 
 

12ª VARA 
Nome Período(s) Total de horas 

 
MARCOS ANTÔNIO DOURADO DE ARAGÃO  28/05/2011 5h 

JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS 28/05/2011 5h 

MARIA MADALENA CAPISTRANO DA SILVA  28/05/2011 5h 

MÁRCIA ROCHA DE SOUSA  28/05/2011 5h 

CLEUSON OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTOS 28/05/2011 5h 

JOANA VALÉRIA COUTINHO FERREIRA LIMA 28/05/2011 5h 

ROSANA MOREIRA TOLENTINO DE BRITO 28/05/2011 5h 

JOSÉ AGRIPINO DE SOUSA FILHO  28/05/2011 5h 

ROGÉRIO BRUNO DIAS CASTRO 28/05/2011 5H 

CRISTIANA VELOSO BORGES VON SPERLING 28/05/2011 5H 

  
 II – Autorizar o pagamento das horas extras ao(s) servidor(es) acima relacionado(s), 
mediante comprovação da efetiva prestação por meio de Ficha Individual de Freqüência de 
Serviço Extraordinário - FIFSE, devidamente preench ida. 
 
PORTARIA Nº 367 DE  19  DE  MAIO  DE  2011 
 I – Autorizar a prestação de serviço extraordinári o a ser realizado pelo(s) servidor(s) 
abaixo relacionado(s), de acordo com o(s) período(s ) indicado(s): 
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2ª VARA FEDERAL 
Nome Período(s) Total de horas 

CÉLIO PENHA TELES 25/05 a 01/07/2011 50h 

ELIZABETE VASCONCELOS DE SOUZA 25/05 a 07/06/2011 10h 

ELIAS AGUIAR DE ARAÚJO FILHO  25/05 a  07/06/2011 10h 

JACQUELINE MARQUES SERRANO 25/05 a 03/06/2011 07h 

SIRLEY VICENTE M. RAMIRES  25/05 a 08/06/2011 09h 

LEIDE MARA DE SOUSA 25/05 a 14/06/2011 15h 

HELENA DA SILVA PEPLAU 03/06 a 16/06/2011 09h 

TAMARA LOPES DA SILVA 25/05 a 03/06/2011 08h 

VIVIANE SANCHO OLIVEIRA 25/05 a 17/06/2011 19h 

IVONE BACARIAS MATOS 25/05 a 14/06/2011 15h 

 
 II – Autorizar o pagamento das horas extras ao(s) servidor(es) acima relacionado(s), 
mediante comprovação da efetiva prestação por meio de Ficha Individual de Freqüência de 
Serviço Extraordinário - FIFSE, devidamente preench ida. 

 
PORTARIA Nº 368 DE  19  DE  MAIO  DE  2011 
 I – Autorizar a prestação de serviço extraordinári o a ser realizado pelo(s) servidor(s) 
abaixo relacionado(s), de acordo com o(s) período(s ) indicado(s): 
 

8ª VARA FEDERAL 
Nome Período(s) Total de horas 

DANIEL DE CARVALHO FONSECA 28/05 a 18/06/2011 23h 

LUCIANA DA CRUZ MAGALHÃES LOURENÇO 28/05 a 18/06/2011 9h 

SILVIA DELLAMORA BONOLO 28/05 a 18/06/2011 12h 

MARCIA MARLY OLIVEIRA  28/05 a 18/06/2011 14h 

MARCELO TADEU R. OLIVEIRA  28/05 a 18/06/2011 27h 

ELIZABETH A. R. BRITO VEIGA 28/05 a 18/06/2011 11h 

JANAÍNA FIDELIS DA SILVA CHIA  28/05 a 18/06/2011 12h 

VALDIMIR GOMES BATISTA 28/05 a 18/06/2011 11h 

 
 II – Autorizar o pagamento das horas extras ao(s) servidor(es) acima relacionado(s), 
mediante comprovação da efetiva prestação por meio de Ficha Individual de Freqüência de 
Serviço Extraordinário - FIFSE, devidamente preench ida. 

 
 

DESPACHOS 
 
 
PROCESSO Nº 0831/1997 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor AR TEMUS CESAR FERNANDES PENHA, 
conforme despacho de fls. 65, e com base nas inform ações do NUCRE, fls. 76, bem como nos 
termos da Resolução CJF 106/2010: 

1)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, em favor do servidor, referente a corr eção monetária até maio/2011; 

2)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal. 

 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 0231/2003 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor MÁ RIO LÚCIO SANTANA DE VASCONCELOS, 
conforme despacho de fls. 71, e com base nas inform ações do NUCRE, fls. 75, bem como nos 
termos da Resolução CJF 106/2010: 
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3)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, em favor do servidor, referente a corr eção monetária até maio/2011; 

4)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal. 

 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0115/2007 

Tendo em vista acertos de pagamentos da servidora V ALÉRIA AIRES BORGES, conforme 
despacho de fls. 44, e com base nas informações do NUCRE, fls. 53, bem como nos termos da 
Resolução CJF 106/2010, RECONHEÇO a dívida a título  de exercícios anteriores e AUTORIZO o 
pagamento do valor determinado, em favor da servido ra, referente a correção monetária até 
maio/2011. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 0214/2007 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor JO ÃO AMARAL, conforme despacho de fls. 
81, e com base nas informações do NUCRE, fls. 94, b em como nos termos da Resolução CJF 
106/2010: 

5)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, em favor do servidor, referente a corr eção monetária até maio/2011; 

6)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal. 

 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0239/2007 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor LU IZ GUSTAVO LINS CAVALCANTI, conforme 
despacho de fls. 117, e com base nas informações do  NUCRE, fls. 125, bem como nos termos da 
Resolução CJF 106/2010, RECONHEÇO a dívida a título  de exercícios anteriores  e AUTORIZO o 
pagamento do valor bruto determinado, em favor do s ervidor, referente a correção monetária até 
maio/2011. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 0986/2007 

Tendo em vista acertos de pagamentos da magistrada MAISA COSTA GIUDICE, conforme 
despacho de fls. 106, e com base nas informações do  NUCRE, fls. 111, RECONHEÇO a dívida a 
título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor determinado, em fa vor da 
magistrada, referente a correção monetária até maio /2011, nos termos da Resolução CJF 
106/2010. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 1.063/2008 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor WE LTON FERREIRA SANTOS, conforme 
despacho de fls. 105, e com base nas informações do  NUCRE, fls. 109, bem como nos termos da 
Resolução CJF 106/2010, RECONHEÇO a dívida a título  de exercícios anteriores  e AUTORIZO o 
pagamento do valor determinado, em favor do servido r, referente a correção monetária até 
maio/2011. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 1.230/2008 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor PA ULO HENRIQUE DE PAULA, referente a 
progressão funcional, conforme informação do NUCOI,  fls. 186, e do NUCRE, fls. 193: 

1)  RECONHEÇO a dívida a título de “exercícios anterior es” e AUTORIZO o pagamento do 
valor determinado, em favor do servidor; 

2)  RECONHEÇO a dívida a título de “exercícios anterior es” e AUTORIZO o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal; 

 Ao NUCRE para providências.. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.871/2009 

Tendo em vista acertos de pagamentos da servidora R ENATA ROMEIRO SIMÕES DE OLIVEIRA 
SALOMÃO, conforme despacho de fls. 56, e com base n as informações do NUCRE, fls. 65, bem como 
nos termos da Resolução CJF 106/2010, RECONHEÇO a d ívida a título de exercícios anteriores  e 
AUTORIZO o pagamento do valor bruto determinado, em  favor da servidora, referente a correção 
monetária até maio/2011. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
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PROCESSO Nº 2.873/2009 
Tendo em vista acertos de pagamentos da servidora M ÔNICA DOS SANTOS COSTA MORAES E 

SILVA, conforme despacho de fls. 49, e com base nas  informações do NUCRE, fls. 59, RECONHEÇO a 
dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor determinado, em fa vor 
da servidora, referente a correção monetária até ma io/2011, nos termos da Resolução CJF 
106/2010. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 3.523/2009 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor EL IAS AGUIAR DE ARAÚJO FILHO, conforme 
despacho de fls. 101, e com base nas informações do  NUCRE, fls. 105, bem como nos termos da 
Resolução CJF 106/2010, RECONHEÇO a dívida a título  de exercícios anteriores  e AUTORIZO o 
pagamento do valor determinado, em favor do servido r, referente a correção monetária até 
maio/2011. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 3.795/2009 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor AN TÔNIO CABOCLHINHO DE MESQUITA, 
conforme despacho de fls. 21, e com base nas inform ações do NUCRE, fls. 31, bem como nos 
termos da Resolução CJF 106/2010: 

7)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, em favor do servidor, referente a corr eção monetária até maio/2011; 

8)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal. 

 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0091/2010 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor RI CARDO VASCONCELOS PESSOA, conforme 
despacho de fls. 34, e com base nas informações do NUCRE, fls. 38, bem como nos termos da 
Resolução CJF 106/2010, RECONHEÇO a dívida a título  de exercícios anteriores  e AUTORIZO o 
pagamento do valor determinado, em favor do servido r, referente a correção monetária até 
maio/2011. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.185/2010 

Tendo em vista acertos de pagamentos da servidora R OSANA DE JESUS BRAGA SEVERINO, 
conforme despacho de fls. 32, e com base nas inform ações do NUCRE, fls. 41, bem como nos 
termos da Resolução CJF 106/2010, RECONHEÇO a dívid a a título de exercícios anteriores  e 
AUTORIZO o pagamento do valor determinado, em favor  da servidora, referente a correção 
monetária até maio/2011. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.960/2010 - JFDF 

Com base na informação do Diretor da SECAD, no pare cer  ASJUR/DIREF nº 061/2011, fls. 
168, e, ainda, considerando a existência de crédito  orçamentário para a realização da despesa 
com a contratação pretendida, AUTORIZO a abertura d e procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico, nos moldes das minutas de edital  de fls.121/134, com as alterações de fls. 
155/156, e de contrato, 157/165-v, com vistas à con tratação de serviço de telefonia fixa para 
o edifício Cidade de Cabo Frio. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 19 de maio de 2011. 
 

PROCESSO Nº 3.253/2010 
Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor LU CIUS RABELLO VASCONCELLOS, conforme 

despacho de fls. 41, e com base nas informações do NUCRE, fls. 52, bem como nos termos da 
Resolução CJF 106/2010, RECONHEÇO a dívida a título  de exercícios anteriores e AUTORIZO o 
pagamento do valor determinado, em favor do servido r, referente a correção monetária até 
maio/2011. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 20 de maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 0218/2011 

Tendo em vista acertos de pagamentos da magistrada ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO 
FONSECA, conforme despacho de fls. 37, e com base n as informações do NUCRE, fls. 48, RECONHEÇO 
a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor determinado, em 
favor da magistrada, referente a correção monetária  até maio/2011, nos termos da Resolução CJF 
106/2010. 
 Ao NUCRE para providências. 
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 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 

PROCESSO Nº 0256/2011 
Tendo em vista acertos de pagamentos da magistrada IOLETE MARIA FIALHO DE OLIVEIRA, 

conforme despacho de fls. 36, e com base nas inform ações do NUCRE, fls. 47, RECONHEÇO a dívida 
a título de exercícios anteriores e AUTORIZO o pagamento do valor determinado, em fav or da 
magistrada, referente atualização monetária até mai o/2011, nos termos da Resolução CJF 
106/2010. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0555/2011 

Tendo em vista acertos de pagamentos da magistrada IVANI SILVA DA LUZ, conforme 
despacho de fls. 38, e com base nas informações do NUCRE, fls. 45, RECONHEÇO a dívida a título 
de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor determinado, em fa vor da magistrada, 
referente a correção monetária até maio/2011, nos t ermos da Resolução CJF 106/2010. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0716/2011 

Tendo em vista acertos de pagamentos da magistrada RAQUEL SOARES CHIARELLI, referente a 
auxílio-natalidade, conforme despacho de fls. 9, e com base nas informações do NUCRE, fls. 13, 
RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, em favor da magistrada, referente a di ferença de correção monetária, nos termos 
da Resolução CJF 106/2010. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 
 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 0756/2011 - JFDF 

Trata-se da contratação do Instituto dos Magistrado s do Distrito Federal – IMAG-DF  
para ministrar o curso “Programa de Desenvolvimento  de Gestores” aos ocupantes de função e 
cargo comissionado nesta Seção Judiciária, em razão  da exigência prevista na Lei 11.416/2006, 
regulamentada pela Resolução/ CJF n. 3/2008.  

O  curso, que será ministrado em três módulos,  est á previsto para acontecer no mês de 
junho/2011. 

O valor total da contratação é de R$ 17.379,00 (dezessete mil trezentos e setenta e 
nove reais)  e há disponibilidade  orçamentária  para  a  despe sa,  conforme  consignado pela  
SEPLO   às  fls. 37. 
 Ante o exposto, com base nas informações do NUCRE,  fls. 34/35, no parecer da SEAJU, 
fls. 39, e na delegação de competência prevista na Portaria n. 722, de 11.09.2009:  

- AUTORIZO a realização da despesa: 
- RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com base  no art. 25, inciso II, combinado 

com art. 13, inciso VI, da Lei n. 8.666/1993; 
- AUTORIZO a emissão de empenho, no valor de R$ 17.379,00 (dezessete mil trezentos e 

setenta e nove reais) ,  em favor do Instituto dos Magistrados do Distrit o Federal – IMAG-DF. 
 À SECAD para publicação da inexigibilidade na impr ensa oficial. 
 Após, ao NUCAF para providências. 

Brasília, 19 de maio de 2011. 
 

PROCESSO Nº 1.087/2011 - JFDF 
Trata-se da contratação da empresa Lex Magister  pa ra ministrar o curso de Execução 

Fiscal solicitado pelos servidores das Varas de Exe cução Fiscal, conforme  levantamento de 
Necessidades de Treinamento realizado pela SEDER, f ls. 20. 

A realização do curso está prevista para os dias 30  e 31.5.2011, no auditório do 
Edifício Sede I desta Seccional. 

O valor total da contratação é de R$ 8.000,00 (oito mil reais)  e há disponibilidade  
orçamentária  para  a  despesa,  conforme  consigna do pela  SEPLO   às  fls. 19. 

 Ante o exposto, com base nas informações do NUCRE,  fls. 16/17 e 31, no parecer da 
SEAJU, fls. 33, e na delegação de competência previ sta na Portaria n. 722, de 11.09.2009:  

- AUTORIZO a realização da despesa: 
- RATIFICO a inexigibilidade de licitação, com base  no art. 25, inciso II, combinado 

com art. 13, inciso VI, da Lei n. 8.666/1993; 
- AUTORIZO a emissão de empenho, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),   em favor da 

empresa Lex Editora S/A. 
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 Fica dispensada a publicação na Imprensa Nacional,  em face da orientação do 
NUCOI/SEVAN n. 225/2010, de 13.7.2010, constante do  PA-0724/2010, com base no Acórdão n. 
1336/2006 do TCU– Plenário. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 19 de maio de 2011. 

 
PROCESSO Nº 1.130/2011 - JFDF 

 Trata-se de solicitação do NUCOI , fls. 4, com vis tas à inscrição da servidora/Diretora 
daquela Unidade Administrativa ADRIANA PINHO ROCHA no   “4º Encontro Nacional da Contabilidade 
Pública“, a ser realizado pelo Conselho Regional de  Contabilidade do Distrito Federal em 
parceria com o ITCP – Instituto de Tecnologia e Com plementação Profissional Ltda., no dia 
13.6.2011. 
 O valor unitário da inscrição é de R$ 500,00 (quinhentos reais)  e há disponibilidade  
orçamentária  para  a  despesa,  conforme  consigna do pela  SEPLO      às  fls. 11. 
 Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls.  12, e na delegação de competência 
prevista na Portaria n. 722, de 11.09.2009:  

a)  RATIFICO a inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, inciso II,  c/c 
art. 13, inciso VI,da Lei 8.666/93; 

b)  AUTORIZO a emissão da nota de empenho em favor do I nstituto de Tecnologia e 
Complementação Profissional Ltda., no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)  , com 
vistas à efetivação da inscrição da servidora  ADRI ANA PINHO ROCHA, no   curso “4º 
Encontro Nacional da Contabilidade Pública“.      

 Fica dispensada a publicação na Imprensa Nacional,  em face da orientação do NUCOI/SEVAN 
n. 225/2010, de 13.7.2010, constante do PA-0724/201 0, com base no Acórdão n. 1336/2006 do TCU– 
Plenário. 
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 19 de maio de 2011. 
 


