
 

  
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

BOLETIM INTERNO INFORMATIVO 
CRIADO PELO PROVIMENTO Nº 95 DE 26 DE AGOSTO DE 1974 

DIRETOR DO FORO: Juíza Federal DANIELE MARANHÃO COSTA 
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA: LOÍLA BARBOSA AGUIAR DE 
ALMEIDA  

ANO XVII 

Nº. 198 
Brasília-DF, 24 de outubro de 2011 

- segunda-feira 
Home Page: www.jfdf.jus.br        E-mail: secad.df@trf1.jus.br 

DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 
  
 A Juíza Federal Diretora do Foro , nos termos dos art. 61-A, “b” do Provimento/COGER  38, 
12/06/09, com a redação dada pelo Provimento/COGER 39, de 03/11/09, do Corregedor-Geral da 
Justiça Federal da Primeira Região, Resolução n. 79  de 19/11/2009 do Conselho da Justiça 
Federal e Portaria DIREF n. 625, de 25.08.2006, res olve: 
 
PORTARIA DIREF Nº 777 DE  24  DE  OUTUBRO DE  2011 
 Alterar a Portaria n. 710 de 26/09/2011, fazendo c onstar na ESCALA DE PLANTÃO, para o 
período de 24 a 31/10/2011 , a Diretora de Secretaria da 20ª Vara/DF, GIOVANNA CECÍLIA JARDIM 
DO AMOR BURGUER, em substituição à Diretora de Secretaria da 6ª Var a, ALTINA TAVARES 
CAVALCANTE ALBERCA. 
 
 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 779 DE  24  DE  OUTUBRO DE  2011 

Art. 1º. Dispensar  a servidora Edna de Oliveira Silva , matrícula nº 1339703, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, da função comission ada FC-05, de Oficial de Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 25ª Vara, designada pela Port aria nº 620/2011-DIREF. 

Art. 2º. Designar  a referida servidora para exercer a função comissi onada FC-03, de 
Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 25ª Vara. 
 
PORTARIA Nº 780 DE  24  DE  OUTUBRO DE  2011 

Dispensar  o servidor Manoel de Deus da Silva , matrícula nº 433203, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiç a Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do 
Distrito Federal, da função comissionada FC-03, de Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 25ª Vara, designado pela Port aria nº 619/2011-DIREF. 
 
PORTARIA Nº 781 DE  24  DE  OUTUBRO DE  2011 

Art. 1º. Lotar  o servidor Márcio Rodrigues Cerqueira , matrícula nº 1400378, do Quadro 
de Pessoal do Conselho da Justiça Federal, ora à di sposição desta Seccional, na 25ª Vara. 

Art. 2º. Designar  o referido servidor para exercer a função comissio nada FC-05, de 
Oficial de Gabinete do Juiz Federal Substituto da 2 5ª Vara. 
 
PORTARIA Nº 784 DE  24  DE  OUTUBRO DE  2011 

 Art. 1º. Dispensar  a servidora Flávia Soares Lins , matrícula nº 1342503, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, da função comission ada FC-05, de Oficial de Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 17ª Vara Federal, designada p ela Portaria nº 748/2011-DIREF. 

Art. 2º . Relotar  a referida servidora na 2ª Vara Federal. 
Art. 3º. Designar  a referida servidora para exercer a função comissi onada FC-03, de 

Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Federal. 
 
PORTARIA Nº 785 DE  24  DE  OUTUBRO DE  2011 

Art. 1º. Dispensar  a servidora Helena da Silva Peplau , matrícula nº 1400167, do Quadro 
de Pessoal da Subseção Judiciária de Criciúma, remo vida pela Lei nº 11.416/2006 para esta 
Seccional, da função comissionada FC-03, de Assiste nte Técnico III do Gabinete do Juiz Federal 
Substituto da 2ª Vara Federal, designada pela Porta ria nº 76/2010-DIREF. 

Art. 2º. Relotar  a referida servidora na 17ª Vara Federal. 
Art. 3º. Designar  a referida servidora para exercer a função comissi onada FC-05, de 

Oficial de Gabinete do Juiz Federal Substituto da 1 7ª Vara Federal. 
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DESPACHOS 
 

PROCESSO Nº 1.271/1994 
Tendo em vista acertos de pagamentos da servidora M ARIA VIRGÍNIA MESQUITA MELO, 

referente a anuênios, conforme informação do NUCOI,  fls. 86, e do NUCRE, fls. 94, DECIDO: 
a) Reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores e autorizar o pagamento no 
valor determinado, em favor da servidora, referente  ao principal, correção monetária 
e juros de mora, atualizados até outubro/2011; 
b) Reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores  e autorizar o recolhimento 
no valor determinado, referente ao PSS patronal. 

 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0647/2002 

Tendo em vista acertos de pagamentos do servidor AR NALDO LAÉRCIO DE JESUS, em razão de 
modificação na opção pela função comissionada, conf orme informação do NUCOI, fls. 47, e do 
NUCRE, fls. 62, DECIDO: 

a) Reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores  e autorizar o pagamento no 
valor determinado, em favor do servidor, referente ao principal de cargo efetivo, 
correção monetária e juros de mora, atualizados até  outubro/2011; 
b) Determinar a reposição à Seção Judiciária de Sergip e no valor determinado, por 
conta do servidor, referente a função comissionada;  
c) Reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores  e autorizar o recolhimento 
no valor determinado, referente ao PSS patronal. 

 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 

PROCESSO Nº 0588/2007 
Tendo em vista acertos de pagamento da ex-servidora  DEISE DIAS VILELA DE CARVALHO, 

conforme despacho de fls. 112, e com base nas infor mações do NUCRE, fls. 115, bem como nos 
termos da Resolução CJF 106/2010, RECONHEÇO a dívid a a título de exercícios anteriores  e 
AUTORIZO o pagamento do valor bruto determinado em favor da ex-servidora, referente a 
complementação da correção monetária e juros de mor a, em face da atualização até outubro/2011. 
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 1.299/2008 

Tendo em vista acertos de pagamento da ex-servidora  THAIS HELENA SARAIVA DE ALENCAR 
MOTA (falecida), conforme despacho de fls. 69, e co m base nas informações do NUCRE, fls. 169, 
bem como nos termos da Resolução CJF 106/2010, RECO NHEÇO a dívida a título de exercícios 
anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor bruto determinado,  referente a referente a férias 
incidentes sobre a Vantagem Pecuniária Individual –  VPI, correção monetária e juros de mora, 
atualizados até outubro/2011, em favor do herdeiro FRANCISCO HAMILTON DE ALENCAR MOTA, 
conforme parecer ASJUR, fls. 124 
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0672/2009 

Tendo em vista acertos de pagamentos da ex-servidor a JANETE SILVA MOTA, em razão de seu 
retorno ao órgão de origem, conforme informação do NUCOI, fls. 52, e do NUCRE, fls. 55, 
DECIDO: 

a) Reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores  e autorizar o pagamento no 
valor determinado, em favor da ex-servidora, refere nte ao principal, correção 
monetária e juros de mora, atualizados até outubro/ 2011; 
b) Determinar a reposição ao erário do valor determina do, restando à ex-servidora o 
recebimento do valor compensado determinado, confor me planilha de fls. 53. 

 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 1.334/2010 

Tendo em vista acertos de pagamentos da servidora A DRIANA VIEIRA DINIZ, em face de 
averbação de tempo de serviço, conforme informação do NUCOI, fls. 44, e do NUCRE, fls. 52, 
DECIDO: 

c) Reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores  e autorizar o pagamento no 
valor determinado, em favor da ex-servidora, refere nte ao principal, correção 
monetária e juros de mora, atualizados até outubro/ 2011; 

d) Reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores  e autorizar o recolhimento no 
valor determinado, referente ao PSS patronal. 

 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de outubro de 2011. 
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PROCESSO Nº 3.257/2010 - JFDF 
 Com base nas informações do Diretor da Secretaria Administrativa e nos termos dos 
artigos 56, § 2º e 57, inciso II, § 1º, da Lei n. 8 666/93, AUTORIZO a conclusão do Segundo 
Termo Aditivo ao Contrato SJ/DF N. 26/2010, acostad a às fls. 241/242, a ser firmado com a 
empresa PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, para prorrogação do contrato, por 12 (doze) 
meses. 

Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 

PROCESSO Nº 0045/2011 
Tendo em vista acertos de pagamento da ex-servidora  LÍGIA CARMO FRANCO ESTEVAM, 

conforme informação do NUCOI, fls. 31, e do NUCRE, fls. 37, bem como nos termos da Resolução 
CJF 106/2010, RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do 
valor bruto determinado em favor da ex-servidora, r eferente ao principal, correção monetária e 
juros de mora, atualizados até outubro/2011. 
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de outubro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 1.941/2011 - JFDF 

Com base na informação do Diretor da SECAD e nos pa receres da SEAJU e da ASJUR, fls. 
150 e 151, respectivamente, APROVO o Termo de Refer ência 054-2011, acostado às fls.122/127-v, 
bem como autorizo a abertura de procedimento licita tório na modalidade Pregão Eletrônico, no 
Sistema de Registro de Preços (SRP), a ser realizad o pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de  
apoio, designados pela Portaria SECAD n. 051, de 2. 5.2011, nos moldes da minuta de Edital  
acostada às fls. 129/148-v, com vistas à aquisição de material elétrico para esta Seccional.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 

PROCESSO Nº 2.205/2011 - JFDF 
Com base na informação do Diretor da SECAD e nos pa receres da SEAJU e da ASJUR, fls. 49 

e 50, respectivamente, APROVO o Termo de Referência  65/2011, acostado às fls. 43/45, bem como 
AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, no Sistema de 
Registro de Preços (SRP), a ser realizado pelo(a) p regoeiro(a) e sua equipe de  apoio, 
designados pela Portaria SECAD n. 051, de 2.5.2011,  nos moldes da minuta de Edital  acostada 
às fls. 27/40,  observadas as alterações de fls. 46 /47,  com vistas à aquisição de persianas 
verticais para esta Seccional.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 0347/1993 - SECAD 

Concedo à servidora SELMA MARIA DE OLIVEIRA , matrícula nº 1051003, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiç a Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do 
Distrito Federal, lotada na Seção de Biblioteca, Li cença para Tratamento de Saúde, no período 
de 28.9.2011 a 27.10.2011,  mediante homologação de atestado pela Junta Médica  desta Seção 
Judiciária, nos termos do artigo 203, § 4º da Lei n º 8.112/90 e em face da delegação de 
competência que me foi atribuída pela Portaria nº 7 22/2009-DIREF. 

Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 0917/2011 - JFDF 

Por meio do documento acostado a fls. 19, a servido ra LIGIA MARIA DA ROCHA VIANA 
requereu concessão de Licença Capacitação Profissional , a ser gozada nos períodos de 27.1.2012 
a 17.2.2012 e 29.2.2012 a 16.3.2012,  totalizando 39 (trinta e nove) dias, em virtude de  estar  
matriculada no Curso de Pós-Graduação em Gestão de Pessoas no Setor Público, promovido pelo 
Instituto de Formação para a Educação (POSEAD – Edu cação à Distância). 
 Considerando as informações do NUCRE, fls. 26/27, prestadas na forma do art. 4º da 
Resolução/PRESI 600-07, de 15.4.2008, e mediante a delegação de competência outorgada no art. 
1º, inciso I, alínea “h” da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DEFIRO o pedido e, 
consequentemente, CONCEDO à servidora LIGIA MARIA D A ROCHA VIANA Licença para Capacitação 
Profissional,  conforme disposições do art. 87 da Lei n. 8.112/90  c/c Resolução CJF n. 05/2008. 
 Ao NUCRE para dar ciência à interessada e demais p rovidências. 

Brasília,  24 de outubro de 2011. 
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PROCESSO Nº 2.015/2011 - JFDF 
Tratam os autos de procedimentos que visam à contra tação de serviços para encadernação 

de volumes durante o exercício de 2012, conforme so licitação e esclarecimentos da SETRA, fls. 
3. 
 O valor da contratação totaliza R$ 6.993,00 (seis mil novecentos e noventa e três 
reais), conforme informação do NUCAF às fls. 27 e p roposta da empresa às fls. 22/23.  

Conforme consignado pela SEPLO às fls. 38, foi soli citada ao TRF-1ª Região a inclusão 
da presente contratação na Proposta Orçamentária 20 12. 

Assim, considerando as informações do NUCAF, fls. 2 7, bem como as decisões aprovadas 
nas reuniões ocorridas nos dias 28 e 30.3.2011 entr e o NUCAF, o NUCOI, a SEAJU e a SECAD, que 
constam em Ata, e com base na delegação de competên cia prevista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009: 

a) APROVO o Pedido de Aquisição com Condições Espec íficas de Fornecimento – PACEF 
04/2011 – SEMAT , fls. 11/11-v; 

b) APROVO as Condições Gerais de Fornecimento 32/20 11, fls. 13/14-v; 
c) RATIFICO a dispensa de licitação, com base no ar t. 24, II, da Lei 8.666/93; 
d) autorizo a contratação da empresa UNICÓPIAS – CO PIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA., nos 

moldes da minuta de fls. 28/34, aprovada pela ASJUR  às fls. 36, observada a necessidade de 
prévia adequação da minuta à sugestão daquela Asses soria quanto ao Acórdão TCU n. 1793/2011 . 
  Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.016/2011 - JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à contra tação de serviços para confecção e 
fornecimento de carimbos durante o exercício de 201 2, conforme solicitação e esclarecimentos 
da SETRA, fls. 3. 
 O valor da contratação totaliza R$ 4.110,50 (quatr o mil cento e dez reais e cinquenta 
centavos), conforme informação do NUCAF às fls. 40 e proposta da empresa às fls. 29/29-v.  

Conforme consignado pela SEPLO às fls. 42, foi soli citada ao TRF-1ª Região a inclusão 
da presente contratação na Proposta Orçamentária 20 12. 

A minuta de contrato acostada às fls. 15/19-v foi a nalisada pela ASJUR, fls. 43. 
Assim, considerando as informações do NUCAF, fls. 2 7, bem como as decisões aprovadas 

nas reuniões ocorridas nos dias 28 e 30.3.2011 entr e o NUCAF, o NUCOI, a SEAJU e a SECAD, que 
constam em Ata, e com base na delegação de competên cia prevista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009: 

a) APROVO o Pedido de Aquisição com Condições Espec íficas de Fornecimento  – PACEF 
NUASG 42-2011, fls. 11/12-v; 

b) RATIFICO a dispensa de licitação, com base no ar t. 24, II, da Lei 8.666/93; 
c) AUTORIZO a contratação da empresa CARIMBOS BRASI L LTDA., nos moldes da minuta de 

contrato fls. 15/19-v, aprovada pela ASJUR às fls. 43, observada a necessidade de prévia 
adequação da minuta à sugestão daquela Assessoria q uanto ao Acórdão TCU n. 1793/2011 . 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.092/2011 - JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à contra tação de serviços para confecção e 
fornecimento de chaves durante o exercício de 2012,  conforme solicitação e esclarecimentos da 
SETRA, fls. 3. 
 O valor da contratação totaliza R$ 5.485,00 (cinco  mil quatrocentos e oitenta e cinco 
reais), conforme informação do NUCAF às fls. 36 e p roposta da empresa às fls. 31/32.  

Conforme consignado pela SEPLO às fls. 46, foi soli citada ao TRF/1ª Região a inclusão 
da presente contratação na Proposta Orçamentária 20 12. 

Assim, considerando as informações do NUCAF, fls. 3 6, bem como as decisões aprovadas 
nas reuniões ocorridas nos dias 28 e 30.3.2011 entr e o NUCAF, o NUCOI, a SEAJU e a SECAD, que 
constam em Ata, e com base na delegação de competên cia prevista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009: 

a) APROVO o Pedido de Aquisição com Condições Espec íficas de Fornecimento  – PACEF 
NUASG 040/2011 , fls. 12/13-v; 

b) APROVO as Condições Gerais de Fornecimento 40/20 11, fls. 22/23-v; 
c) RATIFICO a dispensa de licitação, com base no ar t. 24, II, da Lei 8.666/93; 
d) AUTORIZO a contratação da empresa JJ SERVIÇOS DE  INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA., nos 

moldes da minuta de fls. 37/42, aprovada pela ASJUR  às fls. 44, observada a necessidade de 
prévia adequação da minuta à sugestão daquela Asses soria quanto ao Acórdão TCU n. 1793/2011.  
  Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.364/2011 - JFDF 

Trata-se de requerimento da servidora LEOPOLDINA MARIA COELHO, fls. 15, objetivando a 
alteração da Licença para Capacitação Profissional,  relativa ao período de 21.10.2011 a 
18.01.2012, seja alterado para o período de 07.11 a 19.12.2011 e de 09.01 a 18.01.2012,  
totalizando 53  (cinquenta e três) dias, por encontrar-se em licen ça para tratamento da própria 
saúde desde 23.09 até 06.11.2011. 
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A chefia da servidora, na pessoa da Diretora do NUC JU, manifestou-se no sentido de 
acolhimento do pedido, fls. 15. 

Assim, visto que há concordância da chefia e consid erando a delegação de competência 
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “h” da Portar ia DIREF n. 529, de 29.8.2007, DEFIRO o 
pedido da servidora para que seja alterado o períod o da Licença para Capacitação Profissional,  
fixado o novo período para 07.11 a 19.12.2011 e de 09.01 a 1 8.01.2012 , totalizando 53 
(cinquenta e três) dias, com amparo no art. 87 da L ei n. 8.112/90 c/c a Resolução CJF  n. 
05/2008. 
 Ao NUCRE para dar ciência à servidora e demais pro vidências. 
 Brasília, 24 de outubro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.411/2011 - JFDF 
 Trata-se de solicitação do NUCAF, fls. 4, com vist as à inscrição da servidora CLEIDE 
CARVALHO CAVALCANTE no curso “Aspectos Polêmicos do s Contratos Administrativos”, a ser 
promovido pela Zênite Informação e Consultoria S.A. , no período de 5.11.2011 a 7.11.2011. 
 O valor unitário da inscrição é determiando e há d isponibilidade orçamentária para a 
despesa, conforme consignado pela SEPLO às fls. 34.  
 Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls.  35, 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 da Z ênite Informação e Consultoria 
S.A, no valor determinado, conforme orientação do N UCRE, fls. 32/33, com vistas à 
efetivação da inscrição da servidora  acima nominad a no curso “Aspectos Polêmicos 
dos Contratos Administrativos”. 

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. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 24 de outubro de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 


