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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 
 

O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judici ária do Distrito Federal, nos termos 
dos artigos 61-A, b, do Provimento/COGER 38, 12/06/ 09, com a redação dada pelo 
Provimento/COGER 39, de 03/11/09, do Corregedor-Ger al da Justiça Federal da Primeira Região, e 
6º, II, da Resolução n. 79 de 19/11/2009, do Consel ho da Justiça Federal e da Portaria DIREF 
n. 625, de 25.08.2006, resolve: 

 
PORTARIA DIREF Nº 616 DE  23  DE  AGOSTO  DE  2011 
  Alterar a Portaria n. 602 de 19.08.2011, fazendo constar na ESCALA DE PLANTÃO, para o 
período de 12 a 19.09.11 o Juiz Federal ITAGIBA CAT TA PRETA NETO para atuar como Juiz Eventual 
em substituição ao Juiz Federal Substituto PAULO RI CARDO DE SOUZA CRUZ.  
 
 
 Institui a Comissão de Assessoramento à Gestão do S istema de Assistência Judiciária 
Gratuita – AJG, no âmbito da Seção Judiciária do DF . 
 
 O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal,  no uso das 
atribuições conferidas pela Resolução nº 079, de 19 /11/2009, do Conselho da Justiça Federal - 
CJF, e pelo Provimento/COGER 38/2009, alterado pelo  Provimento/COGER 39/2009, ambos da 
Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeir a Região,  

 
Considerando a Portaria n. 54, de 17.08.2011, do Co nselho da Justiça Federal – CJF, que 

instituiu grupo de trabalho destinado a uniformizar  os procedimentos de operacionalização de 
pagamentos na assistência judiciária gratuita, com designação de dois representantes da 1ª 
Região, sendo um deles servidor desta Seccional; 

 
Considerando a designação de servidor desta Seccion al como gestor do Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita – AJG na 1ª Região e a necessidade de efetiva implantação, 
nesta Seccional, do Sistema de Assistência Judiciár ia Gratuita – AJG, desenvolvido pelo 
Conselho da Justiça Federal -  CJF; RESOLVE: 
 
PORTARIA DIREF Nº 625 DE  23  DE  AGOSTO  DE  2011 

Art. 1º Instituir, no âmbito da Seção Judiciária do  DF, a Comissão de Assessoramento à 
Gestão do Sistema de Assistência Judiciária Gratuit a – AJG. 

§ 1º Caberá à Comissão atuar no sentido de dirimir dúvidas e sugerir melhorias em 
relação aos procedimentos adotados e às funcionalid ades e/ou características do Sistema de 
Assistência Judiciária Gratuita – AJG. 

§ 2º Aos seus membros competirá prestar as informaç ões e os esclarecimentos solicitados 
pelo Presidente, além de auxiliá-lo na consecução d os objetivos e demandas propostos face às 
competências da Comissão. 

 
Art. 2º A Comissão terá a seguinte composição: 
I – Gomercindo Machado Filho (NUCAF), Presidente (g estor do Sistema de AJG e 

representante da 1ª Região no CJF); 
II – Andersen de Matos Martins (NUTEC); 
III – Ângela Maria de Lima Prado (24ª Vara Federal) ; 
IV – Ângelo José Faleiro Filho (SEMAD); 
V – Marcos Vinicius Ribeiro (COJEF/DF). 
Parágrafo único. A Seção de Contabilidade – SECOB/N UCOI prestará assessoria à Comissão 

em relação às questões que lhe forem pertinentes. 
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DESPACHOS 
 

 
PROCESSO Nº 3.252/2010 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento decorrente de va cância do ex-servidor GUILHERME 
GOMES PEDROSA SCHIMIN, e com base nas informações do NUCOI, fls. 37, e do  NUCRE, fls. 42/43, 
AUTORIZO os acertos financeiros na forma proposta, mediante compensação dos valores, conforme 
planilha resumo de fls. 36, devendo o ex-servidor r epor ao erário o montante determinado 
divido em 04  (quatro) parcelas determinadas, conforme solicitaç ão do interessado às fls. 41. 

Ao NUCAF para registro da dívida, observando orient ações do NUCOI,fls. 37. 
Em seguida, ao NUCRE para as demais providências.  
Brasília, 22 de agosto de 2011.  
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 0087/2009 – SECAD 
 Com base nas informações da Seção de Cadastro de Pe ssoal, AUTORIZO a inscrição da 
pensionista MARIA ELIZABETH SOARES, pensionista civil do ex-servidor Pedro Soares Cam pos no 
programa de Auxílio-saúde, a partir de Janeiro/2011 , o pagamento mensal do benefício, no valor 
máximo determinado, mediante apresentação do respec tivo comprovante de desembolso, nos termos 
da Resolução CJF nº 02/2008, Portaria/Presi 630-308 /2008 e das delegações de competência da 
Portaria Diref nº 722/2009-DIREF. 
 
PROCESSO Nº 3.182/2010 – JFDF 

Trata-se de solicitação da empresa PAULISTA SERVIÇO S E TRANSPORTES LTDA, fls. 191/197, 
contra possibilidade de aplicação de sanção de mult a, no valor de   R$ 3.477,43  (três mil, 
quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e tr ês centavos), relativamente ao atraso na 
entrega dos uniformes dos funcionários. 

Com base no parecer da SEAJU de fls. 199, na delega ção de competência consignada na 
Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, CONHEÇO da def esa apresentada pela contratada, por ser 
tempestiva, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, em  razão da ausência de comprovação dos fatos 
alegados.  

Assim, APLICO à empresa PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPO RTES LTDA. a penalidade de multa de 
mora no valor de R$ 3.477,43  (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e q uarenta e três 
centavos), por descumprimento do prazo estabelecido  nas Cláusulas Terceira e Sexta, ambas do 
Contrato n. 26/2010. 

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 R$ 3.477,43  (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e q uarenta e 
três centavos), nos termos do Parágrafo Nono da Clá usula Décima Nona do Contrato, com a devida 
anotação da penalidade no Sistema de Cadastro Unifi cado de Fornecedores – SICAF. 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 23 de agosto de 2011. 

 

PROCESSO Nº 0349/2011 – JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 72, e media nte a delegação de competência 
prevista na Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009, T ORNO SEM EFEITO o despacho de fls. 65, e 
AUTORIZO a anulação da Nota de Empenho      nº 2011 NE000520, cuja empresa favorecida é a 
BRUBEKI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA – ME, fls. 66/67, tendo em vista 
que a regularidade fiscal encontra-se vencida (INSS ). 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 23 de agosto de 2011. 

 
PROCESSO Nº 0866/2011 – JFDF 

Trata-se de prestação de contas do suprimento de fu ndos 2011CSF000004, concedido ao 
servidor GUSTAVO AZEVEDO GARCIA, no valor total de R$ 7.000,00  (sete mil reais), fls. 50. 

Em vista da informação do SEOFI/NUCAF, fls. 58, e d a delegação de competência 
consignada no art. 3º, IV, da Portaria n. 722, de 1 1.09.2009, aprovo a prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do suprimento de fundos e AUTORIZO: 
 1) a baixa da responsabilidade do suprido; e 
 2) a anulação do saldo de empenho remanescente, na  forma solicitada às fls. 58: 

- empenho n. 2011NE000219, elemento de despesa 3.3. 90.30.96, no valor de  R$ 1.421,18  
(um mil, quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos); 
- empenho n. 2011NE000220, elemento de despesa 3.3. 90.39.96, no valor  de R$ 1.880,00  
(um mil, oitocentos e oitenta reais). 
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Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 23 de agosto de 2011. 

 
PROCESSO Nº 1.739/2011 – JFDF 

Trata-se de solicitação da empresa EMBRATEL EMPRESA  BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, 
relativamente à prorrogação do prazo para implantaç ão dos serviços de telefonia, relacionada 
ao Contrato n. 16/2011, conforme solicitação         de fls. 34. 

Com base no parecer da SEAJU de fls. 36 e na delega ção de competência consignada na 
Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, CONHEÇO do ped ido acostado       às fls. 34, por ser 
tempestivo, e, no mérito, DOU-LHE provimento, para prorrogar o prazo para 22/08/2011, nos 
termos do § 2º da Cláusula Décima Terceira do Contr ato       n. 16/2011. 

Ao NUCAF para notificar a empresa da presente decis ão.  
Brasília, 23 de agosto de 2011. 

 
PROCESSO Nº 1.988/2011 – JFDF 

Concedo  Horário Especial à servidora DANIELLA BORGES SILVA , Técnico Judiciário, do 
Quadro de Pessoal desta Seccional, lotada na 3ª Var a Federal, no período letivo de 1º/8 a 
13/12/2011, para afastamento de suas atividades lab orais às terças-feiras, das 13h as 19h, 
totalizando seis horas, com a devida compensação do  horário às terças-feiras, das 8h às 12h, e 
às sextas-feiras, das 9h às 11h, com fulcro no pará grafo primeiro, do artigo 98, da Lei 
8.112/90, c/c artigos 2º e 3º, I, da Resolução CJF n. 5/2008, tendo em vista a delegação de 
competência consignada no artigo 6º, I, “p”, da Por taria DIREF n. 722, de 11.9.2009.  

Publique-se. 
Brasília - DF, 23 de agosto de 2011 

 
PROCESSO Nº 2.000/2011 – JFDF 

Tendo em vista o requerimento formalizado pelo serv idor HELDER MELILLO LOPES CUNHA 
SILVA, fls. 04, a informação do NUCRE, fls. 37/39, a delegação de competência prevista no art. 
1º, inciso V, da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.200 9, e com fulcro na Lei n. 8.112/90, Lei n. 
9.624/98 e na Resolução CJF n. 05/2008, DEFIRO o pe dido e CONCEDO ao servidor o afastamento 
para participação em Curso de Formação Profissional , no período de 29.08  a 13.12.2011 , 
totalizando 107 (cento e sete) dias, promovido pela  Escola Nacional de Administração Pública – 
ENAP, tendo em vista sua aprovação no Concurso Públ ico para o cargo de Especialista em 
Políticas Públicas  e Gestão Governamental – EPPGG,  16ª Edição - 2011, conforme o Edital n. 
04, de 17.08.2011, fls. 15, com percepção do auxíli o financeiro de que trata o art. 30, I, da 
Resolução CJF n. 05/2008 . 

Ao NUCRE para dar ciência ao servidor da presente d ecisão e demais providências. 
Brasília, 23 de agosto de 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


