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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHOS 
 
 
PROCESSO Nº 0528/2011 - JFDF 

Tendo em vista acertos de pagamentos decorrentes de  vacância da  servidora ELZA PEREIRA 
DE ARRUDA, e com base na informação do NUCOI, fls. 43, e do NUCRE, fls. 45, DECIDO: 

a) RECONHER a dívida a título de exercícios anteriores  no valor determinado), em favor 
da ex-servidora, conforme planilha resumo de fls. 4 1-v; 

b) RECONHER a dívida a título de exercícios anteriores  no valor determinado, relativo 
ao PSS Patronal – Exercício Anteriores, também conf orme planilha resumo de fls. 41-
v; 

c) AUTORIZAR os acertos financeiros, mediante compensa ção dos valores, conforme 
planilha resumo de fls.41-v, devendo a ex-servidora  repor ao erário o montante 
determinado. 

Ao NUCAF para registro da dívida na forma recomenda da pelo NUCOI às fls. 43-v, itens 
4.3 a 4.5 e, em seguida, ao NUCRE para as demais pr ovidências.  

Brasília, 4 de outubro de 2011. 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 0986/2011 - JFDF 
 A servidora ELIZA DE SOUZA PERPÉTUO requer a manut enção do pagamento da Função 
Comissionada FC– 05, de Supervisora da Seção de Exe cuções da 6ª Vara Federal, em razão de  
estar gestante e ter sido dispensada dessa função a  partir de 16.9.2011, nos termos da 
Portaria DIREF n. 698, de 16.9.2011. 
 As normas que tratam do assunto são o Ato das Disp osições Constitucionais Transitórias, 
artigo 10º e a Resolução CJF n. 02/2008, artigo 4º.  
 Considerando o parecer do NUCRE, fls. 22/23, o dis posto na legislação acima mencionada, 
e a delegação de competência outorgada por meio da  Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, 
DEFIRO o pleito da servidora ELIZA DE SOUZA PÉRPETU O, no sentido de que lhe seja mantido o 
pagamento da FC– 05, a partir da data da publicação  de sua dispensa, em 16.9.2011, até o 
término da licença-gestante. 
 Ao NUCRE para dar ciência à interessada e demais p rovidências. 
 Brasília, 4 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.246/2011 - JFDF 

 Trata-se de solicitação do NUCJU, fls. 11, com vis tas à inscrição da servidora CRISTINA 
CELESTE VALVERDE DA CONCEIÇÃO no curso virtual de “ Direito Processual Civil Avançado”, a ser 
promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Púb lico, no período de 31.10.2011 a 9.12.2011. 
 O valor unitário da inscrição é de R$ 400,00  (quatrocentos reais)   e há disponibilidade 
orçamentária para a despesa, conforme consignado pe la SEPLO às fls. 16-v. 
 Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls.  17, 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 Brasileiro de Direito 
Público, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais),  conforme orientação do NUCRE, 
fls. 14/15, com vistas à efetivação da inscrição da  servidora  acima nominada no 
curso virtual de “Direito Processual Civil Avançado ”. 

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. 
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Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 4 de outubro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.345/2011 - JFDF 

Concedo  Horário Especial à servidora MATILDES PAZ LANDIM B EZERRA FILHA, Técnico 
Judiciário, do Quadro de Pessoal desta Seccional, l otada na 3ª Vara Federal, no período letivo 
de 4/10 a 6/12/2011, para afastamento de suas ativi dades laborais às terças-feiras, das 8h as 
15h, totalizando sete horas, com a devida compensaç ão do horário às segundas-feiras, das 16h 
as 17h, e às quartas, quintas e sextas-feiras, das 16h as 18h, com fulcro no parágrafo 
primeiro, do artigo 98, da Lei 8.112/90, c/c artigo s 2º e 3º, I, da Resolução CJF n. 5/2008, 
tendo em vista a delegação de competência consignad a no artigo 6º, I, “p”, da Portaria DIREF 
n. 722, de 11.9.2009.  
 Publique-se. 
 Brasília - DF, 4 de outubro de 2011 
 
PROCESSO Nº 2.352/2011 - JFDF 

Defiro  o pedido formulado pelo servidor Diógenes Nogueira da Silva Alexópulos , do 
quadro de pessoal desta Seção Judiciária, no sentid o de que lhe seja pago o benefício do 
Auxílio-Natalidade, no valor determinado, tendo em vista o nascimento de seu filho, Máximus 
Nogueira Lopes Alexópulos , nascido em 06.09.2011 , nos termos do artigo 196, da Lei nº 8.112/90 
c/c o art. 5º, da Resolução nº 2/2008, do Conselho da Justiça Federal e conforme competência 
que me foi delegada pela Diretoria do Foro desta Se ccional, por meio da Portaria. DIREF nº 
722/2009. 
 Publique-se. 
 Brasília-DF, 4 de outubro de 2011 
 
PROCESSO Nº 2.353/2011 - JFDF 
 Defiro o pedido formulado pelo servidor Diógenes Nogueira da Silva Alexópulos , do 
quadro de pessoal desta Seção Judiciária, no sentid o de que o menor, Máximus Nogueira Lopes 
Alexópulos , seja incluído como dependente em seus assentament os funcionais, para fins de 
abatimento de Imposto de Renda Retido na Fonte, a p artir do mês de novembro de 2011 , nos 
termos do artigo 4º, inciso III, “e”, c/c artigo 35 , incisos III da Lei n. 9.250/95, publicada 
no Diário Oficial da União de 27/12/95, alterada pe las Leis n. 10.451, de 10.05.2002, n. 
1.311, de 13.06.2006, n. 11.482, de 31.05.2007 e Me dida Provisória n. 528, de 25 de março de 
2011, tendo em vista a delegação de competência con signada no artigo 6º, I, “q” da Portaria 
DIREF n. 722/2009. 
  Publique-se. 
  Brasília-DF, 4 de outubro de 2011 
 
 
 
 
 
 
 


