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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHOS 
 
 
PROCESSO Nº 1.350/2011 - JFDF 

Com base na informação da Diretora da SECAD, tendo em vista o apontamento constante da 
Ficha de Análise de Prestação de Contras do NUCOI, fls. 24, e a informação do servidor CLÁUDIO 
EMÍLIO PEIXOTO DE ALENCAR de que não houve utilizaç ão de transporte oficial quando do seu 
deslocamento à cidade de Marabá/PA a serviço, fls. 25, e com fundamento no §2º do artigo 107 
da Resolução CJF n. 4/2008, AUTORIZO  o pagamento c omplementar da importância determinada ao 
servidor, a título de adicional de deslocamento.   
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 8 de setembro de 2011. 
 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 0282/1994 - JFDF 

Trata-se de concessão de licença-prêmio por assidui dade requerida pelo servidor 
SEBASTIÃO RICARDO LOPES LEITE,  conforme documento acostado às fls. 39.  

Com base na informação da SELEP/ NUCRE, fls. 42/44,  e mediante a delegação de 
competência prevista na Portaria DIREF n. 722, de 1 1.09.2009, INDEFIRO o pedido uma vez que 
não há registro no assentamento funcional do servid or de concessão de quinquênio que lhe 
assegure direito a gozo de licença-prêmio. 
 Ao NUCRE para dar ciência ao servidor. 
 Brasília, 8 de setembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 0689/2008 - JFDF 

Trata-se de pedido do servidor RAPHAEL JAENSCH LINHARES DE LIMA, ora cedido ao Tribunal 
Regional Federal 1ª Região, lotado na Coordenadoria  de Taquigrafia, objetivando concessão de 
Licença Capacitação Profissional nos períodos de 19.09 a 18.11.2011, totalizando 61 (sessenta 
e um) dias, em virtude de matrícula no curso Intens ivo de Francês Geral, promovido pela Accord 
Ecole de Langues, conforme documentos acostados às fls. 26/37. 

Com base nas informações do NUCRE, fls. 56/57, e no  parecer da SEAJU, fls. 58/60, e 
tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 1º, inciso I, alínea “h” da 
Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009, INDEFIRO o pedido formulado pelo servidor, uma vez que o 
curso não é reconhecido como de área  de interesse da Justiça Federal, portanto, não preenche 
a exigência contida no § 1º, do art. 22, da Resoluç ão n. 05/2008 c/c Resolução PRESI n. 600-
07, de 15.04.2008, do TRF/1ª Região. 
 Ao NUCRE para dar ciência ao servidor e demais pro vidências. 

Brasília, 08 de setembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 1.818/2011 - JFDF 

Trata-se de solicitação do NUCRE, às fls. 32/33, co m vistas à participação da servidora 
desta Seccional, ROSYNALVA FERNANDES, no curso “Apo sentadoria e Pensões no Serviço Público”, 
no período de 21 a 23.09.2011, promovido pela LEX M AGISTER. 

Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls. 23 considerando a disponibilidade 
orçamentária informada pela SEPLO, fls. 34-v, e a d elegação de competência prevista no art. 
2º, II, da Portaria n. 722, de 11.09.2009, RATIFICO a inexigibilidade de licitação nos termos 
do art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, da L ei 8.666/93 e AUTORIZO a emissão da nota de 
empenho em favor da empresa LEX MAGISTER, no valor de R$ 1.225,00 (um mil, duzentos e vinte e 
cinco reais). 
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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-0724/201 0, com base no Acórdão n. 1336/2006 do TCU– 
Plenário. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 08 de setembro de 2011. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


