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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 
 O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judici ária 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 632 DE  24  DE  AGOSTO  DE  2011 
 Designar  a servidora Aiesa Oliveira Landim , matrícula nº 1400111, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiç a Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do 
Distrito Federal, para substituir Vânia Gomes Liber al Acioly, no cargo em comissão CJ-03, de 
Diretor de Secretaria da 17ª Vara, no dia 01.08.2011 , em virtude de a titular encontrar-se em 
licença para tratamento de saúde.  

 
PORTARIA Nº 633 DE  24  DE  AGOSTO  DE  2011 
 Designar, a partir de 23.08.2011 , nos termos do artigo 38, § 1º, da Lei nº 8.112/90 , 
com redação dada pela Lei nº 9.527/97, o servidor Ricardo Wilson Santos Guimarães , matrícula 
nº 1302403, Técnico Judiciário, Área Administrativa , do Quadro de Pessoal da Justiça Federal 
de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, para assumir o cargo de Diretor de 
Secretaria da 10ª Vara desta Seccional, nos afastam entos, impedimentos legais ou 
regulamentares do titular e na vacância do cargo. 
 
PORTARIA Nº 634 DE  24  DE  AGOSTO  DE  2011 
 Designar o servidor Ricardo Wilson Santos Guimarães , matrícula nº 1302403, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para substituir Jân io Mady dos Santos, no cargo em comissão 
CJ-03, de Diretor de Secretaria da 10ª Vara, no período de 29.08 a 13.09.2011 , em virtude de o 
titular encontrar-se em gozo de férias regulamentar es.  

 
PORTARIA Nº 635 DE  24  DE  AGOSTO  DE  2011 
 Tornar sem efeito, a partir de 23.08.2011, a Portar ia nº 124/2011-DIREF  que designou, 
nos termos do artigo 38, § 1º, da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527/97, o 
servidor Jefferson Miguel Carvalho Guedes , matrícula nº 851603, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal  de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito 
Federal, para assumir o cargo de Diretor de Secreta ria da 10ª Vara desta Seccional, nos 
afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares  do titular e na vacância do cargo.  

 

 

DESPACHOS 
 
 
PROCESSO Nº 0107/1995 

Tendo em vista acertos de pagamento da servidora FE RNANDA MARIA SPRANGER CAMPOS PINTO, 
conforme despacho de fls. 102, e com base nos termo s da Resolução CJF 106/2010, e nas 
informações do NUCRE, fls. 108/110 e 115, e conside rando a atualização monetária dos valores 
objeto dos acertos, conforme planilhas de fls. 111/ 113 e 115,  RECONHEÇO as dívidas a título 
de exercícios anteriores , conforme a seguir:  

a) O valor determinado, relativos  a juros, e AUTORIZO  o pagamento em favor da 
servidora;  

b) O valor determinado, relativos à correção monetária , e AUTORIZO o pagamento em favor 
da servidora; 

c) O valor determinado, relativos ao PSS Patronal – Ex ercício Anteriores, e AUTORIZO o 
recolhimento. 

Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
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PROCESSO Nº 0546/2002 - SECAD 
Tendo em vista acertos de pagamento da servidora CA RMEN CARRERA MARETTI, e com base nos 

termos da Resolução CJF 106/2010, e nas informações  do NUCRE, fls. 38/39 e 78, e NUCOI, fls. 
71,  e considerando a atualização monetária dos val ores objeto dos acertos, conforme planilhas 
de fls. 72/73 e 75/77, RECONHEÇO as dívidas a títul o de exercícios anteriores , conforme a 
seguir:  

d) O valor determinado, relativos ao valor principal d evido, e AUTORIZO o pagamento em 
favor da servidora; 

e) O valor determinado, relativos  a juros, e AUTORIZO  o pagamento em favor da 
servidora;  

f) O valor determinado, relativos à correção monetária , e AUTORIZO o pagamento em favor 
da servidora; 

g) O valor determinado, relativos ao PSS Patronal – Ex ercício Anteriores, e AUTORIZO o 
recolhimento. 

Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 

 

PROCESSO Nº 1.057/2004 - SJDF 
Tendo em vista acertos de pagamento do servidor LUI Z GUSTAVO LINS CAVALCANTI, e com 

base nos termos da Resolução CJF 106/2010, e nas in formações do NUCRE, fls. 75/76 e 81 e 
NUCOI, fls. 71,  e considerando a atualização monet ária dos valores objeto dos acertos, 
conforme planilhas de fls. 78 e 79, RECONHEÇO as dí vidas a título de exercícios anteriores , 
conforme a seguir:  

h) O valor determinado, relativos ao valor principal d evido, e AUTORIZO o pagamento em 
favor do servidor; 

i) O valor determinado, relativos  a juros, e AUTORIZO  o pagamento em favor do 
servidor;  

j) O valor determinado, relativos à correção monetária , e AUTORIZO o pagamento em favor 
do servidor. 

Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
 

PROCESSO Nº 0874/2007 - JFDF 
Tendo em vista acertos de pagamento do servidor LAF AIETE DAMIÃO MENDONÇA CORREA, 

conforme despacho de fls. 36, e com base nos termos  da Resolução CJF 106/2010, e nas 
informações do NUCRE, fls. 45/47 e 53, e consideran do a atualização monetária dos valores 
objeto dos acertos, conforme planilhas de fls. 48/4 9 e 51, RECONHEÇO as dívidas a título de 
exercícios anteriores , conforme a seguir:  

k) O valor determinado, relativos a juros, e AUTORIZO o pagamento em favor do servidor;  
l) O valor determinado, relativos à correção monetária , e AUTORIZO o pagamento em favor 

do servidor. 
Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
 

PROCESSO Nº 1.178/2008 - JFDF 
Tendo em vista acertos de pagamento do servidor FRA NCISCO ALVES DE SOUSA, conforme 

despacho de fls. 72, e com base nos termos da Resol ução CJF 106/2010, e nas informações do 
NUCRE, fls. 108/110 e 120, e do NUCOI, fls. 115,  e  considerando a atualização monetária dos 
valores objeto dos acertos, conforme planilhas de f ls. 116/118, RECONHEÇO as dívidas a título 
de exercícios anteriores , conforme a seguir:  

m) O valor determinado, relativos a juros, e AUTORIZO o pagamento em favor do servidor;  
n) O valor determinado, relativos à correção monetária , e AUTORIZO o pagamento em favor 

do servidor. 
Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
 

PROCESSO Nº 0727/2009 
Tendo em vista acertos de pagamento da servidora JA NICE  SILVA VILAS BOAS, conforme 

despacho de fls. 32, e com base nos termos da Resol ução CJF 106/2010, e nas informações do 
NUCRE, fls. 40/42 e 49, e considerando a atualizaçã o monetária dos valores objeto dos acertos, 
conforme planilha de fls. 43/44  e 46, RECONHEÇO as  dívidas a título de exercícios anteriores , 
conforme a seguir:  

o) O valor determinado, relativos  a juros, e AUTORIZO  o pagamento em favor da 
servidora;  

p) O valor determinado, relativos à correção monetária , e AUTORIZO o pagamento em favor 
da servidora. 

Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
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PROCESSO Nº 3.330/2009 - JFDF 

Tendo em vista acertos de pagamento do servidor ALC IDES DINIZ DA SILVA, conforme 
despacho de fls. 35, e com base nos termos da Resol ução CJF 106/2010, e nas informações do 
NUCRE, fls. 40/42 e 48/49, e considerando a atualiz ação monetária dos valores objeto dos 
acertos, conforme planilhas de fls. 45 e 47, RECONH EÇO as dívidas a título de exercícios 
anteriores , conforme a seguir:  

q) O valor determinado, relativos a juros, e AUTORIZO o pagamento em favor do servidor;  
r) O valor determinado, relativos à correção monetária , e AUTORIZO o pagamento em favor 

do servidor. 
Na oportunidade, RETIFICO o despacho de fls. 35 de modo que onde se lê “14.4.2008”, 

leia-se “14.6.2008”. 
Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
 
 

PROCESSO Nº 3.526/2009 - JFDF 
Tendo em vista acertos de pagamento da servidora RE GINA CLÁUDIA COELHO NETTO, conforme 

despacho de fls. 86, e com base nos termos da Resol ução CJF 106/2010, e nas informações do 
NUCRE, fls. 102/104  e 108/109, e considerando a at ualização monetária dos valores objetos dos 
acertos, conforme planilhas de fls. 105/106, RECONH EÇO as dívidas a título de exercícios 
anteriores , conforme a seguir:  

s) O valor determinado, relativos  a juros, e AUTORIZO  o pagamento em favor da 
servidora;  

t) O valor determinado, relativos à correção monetária , e AUTORIZO o pagamento em favor 
da servidora. 

Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
 
 

PROCESSO Nº 3.567/2009 - JFDF 
Tendo em vista acertos de pagamento da servidora SY LVIA LUCIA SILVEIRA, conforme 

despacho de fls. 19, e com base nos termos da Resol ução CJF 106/2010, e nas informações do 
NUCRE, fls. 29/31 e 40/41, e considerando a atualiz ação monetária dos valores objeto dos 
acertos, conforme planilhas de fls. 32/35 e 37 , RE CONHEÇO as dívidas a título de exercícios 
anteriores , conforme a seguir:  

u) O valor determinado, relativos  a juros, e AUTORIZO  o pagamento em favor da 
servidora;  

v) O valor determinado, relativos à correção monetária , e AUTORIZO o pagamento em favor 
da servidora. 

Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
 
 

PROCESSO Nº 1.127/2010 - JFDF 
Tendo em vista acertos de pagamento das servidoras ANDREA ALVES ANDALECIO, MARGARETH 

WANDERLEY DE VASCONCELOS, RENATA ROSSANY DE AVILA TOYOSHIMA e SIMONE RIBEIRO AMORIM, conforme 
despacho de fls. 28, e com base nos termos da Resol ução CJF 106/2010, e nas informações do 
NUCRE, fls. 33/34  e 42, e considerando a atualizaç ão monetária dos valores objeto dos 
acertos, RECONHEÇO as dívidas a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento em 
favor das servidoras de acordo com os valores discr iminados  nas planilhas de  fls. 40/41, 
conforme a seguir:  

w) O valor determinado, relativos  a juros;  
x) O valor determinado, relativos à correção monetária . 
Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
 
 

PROCESSO Nº 2.455/2010 - JFDF 
Considerando as informações do NUCRE, fls. 20-21 e 31-32, e tendo em vista acertos de 

pagamento de Adicional Noturno aos Agentes  de Segu rança, face decisão de fls. 16, RECONHEÇO a 
dívida a  título de “ exercícios anteriores ”, bem como AUTORIZO o pagamento complementar , no 
valor determinado, referente a atualização monetári a, conforme planilhas de fls. 22-29, na 
forma a seguir:  

1)  GERALDO DONIZETE DA SILVA, valor determinado; 
2)  JOSÉ RICARDO ALVES PEREIRA, valor valor determinado ; 
3)  PAUL PIERRE DEETER, valor determinado; 
4)  RENE RAMOS DA SILVA, valor determinado; 
Ao NUCRE para as providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011. 
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

PORTARIAS 
 
 
 A Diretora da Secretaria Administrativa da Justiça  Federal de 1º Grau – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, em exercício, no us o de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 
PORTARIA Nº 113 DE  24  DE  AGOSTO  DE  2011 
 DESIGNAR, nos termos do art. 38, da Lei nº 8.112/90, com re dação dada pela Lei nº 
9.527/97, c/c a Resolução nº 307/2003-CJF, os servi dores abaixo relacionados para substituírem  
função comissionada nos períodos indicados: 

 
SERVIDOR 

 
FUNÇÃO 

 
CÓD. 

 
PERÍODO 

 
TITULAR 

 
MOTIVO DO 

AFASTAMENTO 

Daniella Borges Silva 
Mat: 1400296 

 

Supervisor da Seção de 
Processamento e Procedimentos 

Diversos da  3ª Vara 

FC-05 18.8.2011 Maria Paula Mendes 
Filpo Carneiro 

Licença para tratamento 
de saúde 

Herlhiky Carlo dos 
Santos Nascimento 

Mat: 1400117 

Encarregado do Setor de Segurança, 
Vigilância e Portaria do NUASG 

FC-04 24 a 26.8,  
29.8 a 7.9,  
12 a 21.9 e  
8 a 9.9.2011 

Carmen Carrera Maretti 
 

Férias e compensação de 
dias trabalhados no 

recesso forense 

Ieda Cristina de 
Oliveira 

Mat: 1400228 
 

Encarregado do Setor de Benefícios 
Sociais do NUCRE 

FC-04 5 a 22.9.2011 Janice Silva Vilas Boas Férias 

Marineide Cardoso de 
Aquino 

Mat: 876103 

Supervisor da Seção de 
Processamento e Procedimentos 

Diversos da 6ª Vara 

FC-05 15.8 a 13.9.2011 Cláudia Nascimento 
Ferreira 

Licença capacitação 

Mônica de Jesus Costa 
Mat: 1400076 

 

Supervisor da Seção de Suporte 
Administrativo da 20ª Vara 

FC-05 15 a 24.8.2011 Ana Raquel Martins dos 
Santos 

Férias 

 

 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 2.020/2011 - JFDF 

Tendo em vista o requerimento formalizado pelo serv idor IZABEL DA SILVA RODRIGUES 
GARCIA, fls. 04, a informação do NUCRE, fls. 33/35,  a delegação de competência prevista no 
art. 1º, inciso V, da Portaria DIREF n. 722, de 11. 9.2009, e com fulcro na Lei n. 8.112/90, 
Lei n. 9.624/98 e na Resolução CJF n. 05/2008, DEFI RO o pedido e CONCEDO à servidora 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 pe la Escola Nacional de 
Administração Pública – ENAP, tendo em vista sua ap rovação no Concurso Público para o cargo de 
Especialista em Políticas Públicas  e Gestão Govern amental – EPPGG, 16ª Edição - 2011, 
conforme o Edital n. 04, de 17.08.2011, fls. 05/13,  com percepção do auxílio financeiro de que 
trata o art. 30, I, da Resolução CJF n. 05/2008 . 

Ao NUCRE para dar ciência à servidora da presente d ecisão e demais providências. 
Brasília, 24 de agosto de 2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


