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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 
  
 A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciár ia 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 764 DE  19  DE  OUTUBRO DE  2011 

Designar  a servidora Ilka Urbano Fernandes Pimenta , matrícula nº 1114203, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de Pessoal d a Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para substituir Gab riela Santos Torres, no cargo em comissão 
CJ-03, de Diretor de Secretaria da 3ª Vara Federal,  nos dias 29 e 30.09.2011 , em virtude de a 
titular encontrar-se em licença para tratamento de saúde em pessoa da família. 
 
 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 765 DE  19  DE  OUTUBRO 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): 
 

13ª VARA 
Nome Período(s) Totalde horas 

RAIMUNDO AMÂNCIO DE SOUSA 26/10 a 04/11/11 8h30mim 
  
 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 766 DE  19  DE  OUTUBRO 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): 
 

NUCOD 

Nome Período(s) Total de horas Sábado Total de horas Domingo 

FABIANA KOEHLER 22/10 a 09/11/11 10h  

LUCIANA LOPES MACEDO  22/10 a 09/11/11 18h  

JOSEFA PINHEIRO LOPES 22/10 a 09/11/11 16h  

KÊNIA LEMOS DE PAULA  22/10 a 09/11/11 10h  

 
 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. 
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DESPACHOS 
 

 
PROCESSO Nº 0528/2011 - JFDF 

Considerando as informações da Diretora da SECAD, A UTORIZO  o parcelamento da 
importância determinada a ser reposta ao erário pel a ex-servidora ELZA PEREIRA DE ARRUDA, em 
razão dos acertos de pagamento decorrentes de sua p osse em cargo inacumulável, na forma 
requerida às fls. 48 e sugerida pela SELEP às fls. 50, dentro dos limites estabelecidos no 
§1º, do art. 46, da Lei 8.112, de 11.12.90. 

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

 
PROCESSO Nº 0127/2010 - JFDF 

Considerando as informações da Diretora da SECAD, A UTORIZO o parcelamento da 
importância determianda a ser reposta ao erário pel o ex-servidor GILBERTO PAIVA DA COSTA, em 
razão dos acertos de pagamento decorrentes do seu r etorno ao órgão de origem, na forma 
requerida às fls. 48 e sugerida pela SELEP às fls. 57, dentro dos limites estabelecidos no 
§1º, do art. 46, da Lei 8.112, de 11.12.90. 

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

PROCESSO Nº 0737/2010 - JFDF 
Tendo em vista acerto de pagamento da ex-servidora LILIANA FERREIRA DA COSTA MACHADO, 

em decorrência de retorno ao órgão de origem, e com  base nas informações do NUCOI, fls. 24/24-
v e do NUCRE, fls. 27, DECIDO:  

a) Reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores  no valor determinado, em favor 
da ex-servidora, conforme planilha fls. 23; 

b) Autorizar os acertos expressos na planilha resum o de fls. 23, mediante                    
compensação dos valores, devendo a ex- servidora repor ao erário o                             
montante determinado. 

Ao NUCAF para registro da dívida, observando orient ações do NUCOI, fls. 24/24-v, bem 
como emissão da GRU, conforme solicitado às fls. 26 . 

Em seguida, ao NUCRE para providências, observando as orientações do NUCOI, item 5, 
fls. 24-v.  

Brasília, 19 de outubro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.583/2010 - JFDF 

Tendo em vista acertos de pagamento do servidor HEN RIQUE OLIVEIRA LIBORIO, e com base 
nos termos da Resolução CJF 106/2010, e nas informa ções do NUCOI, fls. 25 e 43, e do NUCRE, 
fls. 46,   e considerando a atualização monetária d os valores objeto dos acertos, conforme 
planilhas de fls. 44/45, RECONHEÇO a dívida a títul o de exercícios anteriores  e AUTORIZO o 
pagamento em favor do servidor conforme a seguir:  

b) Valor determinado, relativos ao valor principal dev ido; 
c) Valor determinado, relativos  a juros;  
d) Valor determinado, relativos à correção monetária. 
Ao NUCRE para providências, ressaltando-se as provi dências solicitadas pelo NUCOI às 

fls. 43, subitem 3.1.2. 
Brasília, 19 de outubro de 2011. 

 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 1.032/2000 - JFDF 
 Defiro o pedido formulado pelo servidor Alexandre José Amaral Ferreira,  Técnico 
Judiciário, do Quadro de Pessoal desta Seção Judici ária, lotado na 18ª Vara, no sentido de que 
suas dependentes Amanda Maia Amaral Ferreira  e Aline Maia Amaral Ferreira  sejam excluídas de 
seus assentamentos funcionais, para fins de abatime nto de Imposto de Renda Retido na Fonte, a 
partir do mês de outubro de 2011 , nos termos do artigo 4º inciso III, “e”, c/c arti go 35, 
inciso III, da Lei n. 9.250/95, publicada no Diário  Oficial da União de 27/12/95, alterada 
pelas Leis n. 10.451, de 10.05.2002, 11.311, de 13. 06.2006, 11.482, de 31.05.2007 e Medida 
Provisória n 528, de 25 de março de 2011, bem como da delegação de competência consignada no 
artigo 6º, I, “q”, da Portaria n. 722, de 11.9.2009 . 
 Publique-se. 
 Brasília-DF, 19 de outubro de 2011 
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PROCESSO Nº 1.365/2011 - JFDF 
 Em face das certidões do NUCAF, fls. 89 e 100, do Parecer n. 262/2011 –SEAJU/SECAD, 
fls. 101, e da manifestação da SEBES/NUCRE, fls.103 , e considerando a delegação de competência 
consignada na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DECIDO: 

a) REVOGAR PARCIALMENTE a decisão de fls. 86, item  1, em relação à contratação da 
DROGARIA ALAMEDA LTDA. – DROGAFUJI;  

b) AUTORIZAR o cancelamento da nota de empenho 2011 NE000497, fls. 87,  emitida em favor 
da empresa DROGARIA ALAMEDA LTDA. – DROGAFUJI, no v alor de R$ 26,55 (vinte e seis reais e 
cinquenta e cinco centavos); 

c) AUTORIZAR a aquisição do medicamento “Humolin” p or meio de suprimento de fundos. 
 Ainda com base no parecer da SEAJU, fls. 101, e no s princípios da economicidade e da 

eficiência,  ISENTO a empresa DROGARIA ALAMEDA LTDA . – DROGAFUJI das sanções administrativas 
cabíveis, em razão do valor irrisório da aquisição.  
 Ao NUCAF para as providências. 

Brasília, 19 de outubro de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 


