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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 

 
 O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judic iária do Distrito Federal, nos termos 
dos artigos 61-A, b, e 109 do Provimento/COGER n. 3 8, de 12/06/09, com a redação dada pelo 
Provimento/COGER 39, de 03/11/09, do Corregedor-Ger al da Justiça Federal da Primeira Região, e 
6º, II da Resolução n. 79 de 19/11/2009 do Conselho  da Justiça Federal e da Portaria DIREF n. 
625, de 25.08.2006, resolve: 
 
PORTARIA DIREF Nº 864 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011 

Art. 1º  Estabelecer a ESCALA DE PLANTÃO para o período de 07 a 09 de JANEIRO de 2012 :  

Período Vara Juiz (a) Plantonista 
Substituto (a) 

Eventual 
Diretor de  
Secretaria 

07/01/2012 (9h) a 
09/01/2012 
(8h59m) 

14ª Jamil Rosa de Jesus Oliveira João Luiz de Sousa Luiz Antonio Cazado da Silva 

 
Art. 2º  A competência do Juiz de plantão, nos dias de func ionamento normal deste Foro, 

inicia-se às 18h01m e termina às 8h59m do dia segui nte e durante as 24 horas dos dias em que 
não houver expediente forense . 

Art. 3º  No período do plantão serão apreciados os pedidos de ingresso em domicílio 
durante o dia, de relaxamento de prisão, de decreta ção de prisão temporária de que trata a Lei 
nº 7.960, de 21/12/89, de habeas corpus, de representações para prisão preventiva, bem com o de 
ações, procedimentos e medidas de urgência destinad os a evitar perecimento de direito ou 
assegurar a liberdade de locomoção individual. 

Parágrafo Único . À Seção de Classificação e Distribuição não cabe avaliar a urgência 
requerida pela parte no horário de plantão, devendo  a Seção orientar o interessado a dirigir-
se à Vara de Plantão.  

Art. 4º  As petições NÃO devem ser encaminhadas pelo e-Proc., devendo o int eressado 
entrar em contato direto com o plantonista para a e ntrega da petição. 

Art. 5º  O atendimento do plantão será efetuado pelo telefo ne nº 9988-1473  (Diretor de 
Secretaria), 9972-0162 e 9986-2962  (Oficial de Justiça).  

Parágrafo Único. Os telefones celulares de atendime nto do plantão (9988-1473, 9972-0162 
e 9986-2962) deverão estar permanentemente disponív eis para recebimento de chamadas em todo o 
período do plantão (art. 2º) . 
 
PORTARIA DIREF Nº 865 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011 

Art. 1º  Estabelecer a ESCALA DE PLANTÃO para o período de  09 a 30 de JANEIRO de 2012 :  

Período Vara Juiz (a) Plantonista 
Substituto (a) 

Eventual 
Diretor de  
Secretaria 

09 a 16/01/2012 
15ª Antonio Claudio Macedo da Silva Tales Krauss Queiroz Ayala Santana Torres 

16 a 23/01/2012 
16ª 

Gilda Maria Carneiro Sigmaringa 
Seixas 

Clara da Mota Santos 
Nismeire Aparecida C. de 

Medeiros 

23 a 30/01/2012 
17ª Raquel Soares Chiarelli Paulo Cesar Lopes Vânia Gomes Liberal 

 
Art. 2º  A competência do Juiz de plantão, nos dias de func ionamento normal deste Foro, 

inicia-se às 18h01m e termina às 8h59m do dia segui nte e durante as 24 horas dos dias em que 
não houver expediente forense . 

Art. 3º  No período do plantão serão apreciados os pedidos de ingresso em domicílio 
durante o dia, de relaxamento de prisão, de decreta ção de prisão temporária de que trata a Lei 
nº 7.960, de 21/12/89, de habeas corpus, de representações para prisão preventiva, bem com o de 
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ações, procedimentos e medidas de urgência destinad os a evitar perecimento de direito ou 
assegurar a liberdade de locomoção individual. 

Parágrafo Único.  À Seção de Classificação e Distribuição não cabe a valiar a urgência 
requerida pela parte no horário de plantão, devendo  a Seção orientar o interessado a dirigir-
se à Vara de Plantão.  

Art. 4º  As petições NÃO devem ser encaminhadas pelo e-Proc., devendo o int eressado 
entrar em contato direto com o plantonista para a e ntrega da petição. 

Art. 5º  O atendimento do plantão será efetuado pelo telefo ne nº 9988-1473  (Diretor de 
Secretaria), 9972-0162 e 9986-2962  (Oficial de Justiça).  

Parágrafo Único. Os telefones celulares de atendime nto do plantão (9988-1473, 9972-0162 
e 9986-2962) deverão estar permanentemente disponív eis para recebimento de chamadas em todo o 
período do plantão (art. 2º) . 
 
 O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judic iária 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 888 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011 
 Designar  o servidor Adalto Quintino da Silva , matrícula nº 1400383, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, do quadro de pessoal d a Justiça Federal de 1º Grau – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para exercer a funç ão comissionada FC-03, de Assistente 
Técnico III do Gabinete do Juiz Federal Titular da 1ª Vara.  

 

 

DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 2.108/2010 – JFDF 

Considerando os esclarecimentos prestados pelo NUCR E, fls. 67, AUTORIZO os acertos de 
pagamentos da servidora RITA LISIETE LOUREDO, relat ivos ao presente exercício, em razão de  
sua aposentadoria, conforme demonstrado na planilha  de fls. 61, que, após as compensações, 
resultou no valor determinado em favor da servidora . 
 Ao NUCRE para providências. 
 Após, ao NUCOI para conclusão da análise de fls. 6 3. 
 Brasília, 5 de dezembro de 2011. 
 
 
PROCESSO Nº 3.256/2010 – JFDF 

Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, bem como no parecer 
da SEAJU, fls. 325, CONHEÇO do pedido às fls. 316 e  324, da empresa GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO 
DE EVENTOS LTDA., por ser tempestivo, e, no mérito,  DOU-LHE PROVIMENTO no sentido de prorrogar 
por 20 (vinte) dias o prazo estabelecido para entre ga da garantia complementar mencionada no 
Terceiro Termo Aditivo ao contrato SJDF nº 28/2010.  

Ao NUCAF para dar ciência à empresa. 
Brasília, 05 de dezembro de 2011. 

 
 
PROCESSO Nº 0436/2011 – JFDF 

Com base nas informações do NUCOI, fls. 43, e do NU CRE, fls. 47, que tratam de acertos 
de pagamentos do ex-servidor ALEXANDRE GOMES CARLOS , em razão de dispensa de Cargo em Comissão 
(CJ-3) e retorno ao órgão de origem, AUTORIZO os ac ertos de pagamentos relativos ao presente 
exercício, conforme demonstrado na planilha de fls.  45, que após as compensações resultou no 
valor determinado, a receber pelo ex-servidor. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 05 de dezembro de 2011. 
 
 
PROCESSO Nº 1.877/2011 

Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, que tratam de 
procedimentos para aquisição de materiais hidráulic os especiais e de manutenção, mediante 
Sistema de Registro de Preços, atendidas as disposi ções das Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, 
dos Decretos 3.931/2001 e 5.450/2005, e da Lei Comp lementar 123/2006, e considerando que o 
Termo de Referência, fls. 77-80, e a minuta de Edit al, fls. 59-74, foram analisados pela 
SEAJU, fls. 83, e ASJUR, fls. 84: 

1.  aprovo o Termo de Referência às fls. 77-80; 
2.  autorizo a abertura de procedimentos licitatórios, na modalidade Pregão, a serem 

realizados por pregoeiro (a) e sua equipe de apoio,  designados pela portaria SECAD 
n. 51, de 02.05.2011. 

Ao NUCAF para providências, observando  os ajustes recomendados pela ASJUR, fls. 84 . 
Brasília, 05 de dezembro de 2011. 
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PROCESSO Nº 2.245/2011 
Com base nas informações do NUCOI, fls. 24/24-v e d o NUCRE, fls. 30, AUTORIZO os 

acertos de pagamentos do servidor NEURIVAN TAVARES COSTA, relativos ao presente exercício, em 
razão de sua remoção para a Seção Judiciária de Goi ás,   que após as compensações resultou no 
valor determinado em favor do servidor, conforme de monstrado na planilha de fls. 29 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 5 de dezembro de 2011. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 0385/2011 - JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 199, no art . 15, inciso II, da Lei 8.666/93, 
c/c art. 2º, inciso IV do Decreto nº 3.931/2001, na  disponibilidade orçamentária, fls. 198-v, 
e mediante a delegação de competência prevista na P ortaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, 
AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa MACRO PISOS E DIVISÓRIAS LTDA , no 
valor de R$ 3.850,00  (três mil, oitocentos e cinquenta reais), para for necimento de placas de 
carpetes para instalação no auditório desta Seção J udiciária, constante da Ata de Registro de 
Preços n. 02/2011, decorrente do Pregão Eletrônico n. 06/2011, conforme solicitação do NUASG, 
às fls. 188. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 05 de dezembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 0527/2011 - JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 185, no art . 15, inciso II, da Lei 8.666/93, 
c/c art. 2º, inciso IV do Decreto nº 3.931/2001, na  disponibilidade orçamentária, fls. 181-v, 
e mediante a delegação de competência prevista na P ortaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, 
AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa JAWA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA - EPP,  no valor de R$ 5.840,00  (cinco mil, oitocentos e quarenta reais), para 
aquisição de relógios numeradores e protocoladores de documentos, constante da Ata de Registro 
de Preços n. 003/2011, decorrente do Pregão Eletrôn ico n. 10/2011, conforme solicitação da 
SEPAT, às fls. 178/180. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 05 de dezembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 0994/2011 
 Com base nas informações do NUCAF, fls. 131 e 141,  com fundamento no artigo 15, II da 
Lei n. 8.666/93 c/c os artigos 2º e 8º do Decreto n . 3.931/2001, visto que há disponibilidade 
orçamentária, fls. 128-v e 140, bem como tendo em v ista a delegação de competência prevista na 
Portaria DIREF nº 722, de 11.09.2009, TORNO SEM EFE ITO o despacho de fls. 132 e AUTORIZO: 

a)  A adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2011, de corrente do Pregão Presencial – 
SRP nº 24/2010, do Conselho da Justiça Federal, com  vistas à aquisição de livros, 
conforme solicitação da SEBIB, fls. 116-122. 

b)  A emissão de nota de empenho no valor total de R$ 2 6.803,33 (vinte e seis mil, 
oitocentos e três reais e trinta e três centavos), em favor da empresa EMPÓRIO 
VÉRTICE – EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 05 de dezembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2011340000121001210152000002 
 Defiro  o pedido formulado pelo servidor Fabio Matos Silva , do quadro de pessoal desta 
Seção Judiciária, no sentido de que o menor, Pedro Violin Matos Silva , seja incluído como 
dependente em seus assentamentos funcionais, para f ins de abatimento de Imposto de Renda 
Retido na Fonte, a partir do mês de dezembro/2011 , nos termos do artigo 4º, inciso III, “e”, 
c/c artigo 35, incisos III da Lei n. 9.250/95, publ icada no Diário Oficial da União de 
27/12/95, alterada pela Lei n. 12.469, de 26/08/201 1, tendo em vista a delegação de 
competência consignada no artigo 6º, I, “q” da Port aria DIREF n. 722/2009. 
 Publique-se. 
 Brasília-DF, 05/12/2011. 
 
  
 
 
 


