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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 

   
 Fixa o horário de expediente da Secretaria Adminis trativa – SECAD durante o período de 
recesso forense (20.12.2011 a 06.01.2012) e discipl ina a compensação dos dias trabalhados.  

 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atribuições conferidas pela Resolução nº 79, de 19. 11.2009, do Conselho da Justiça Federal, e 
pelo Provimento/COGER nº 38/2009, alterado pelo Pro vimento/COGER 39/2009, ambos da 
Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região,   

CONSIDERANDO o recesso forense previsto no artigo 6 2, I, da Lei nº 5.010/66; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os trabal hos da  Secretaria Administrativa – 

SECAD no período de recesso de 20/12/2011 a 06/01/2 012; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a compens ação dos dias trabalhados pelas 

áreas judicial e administrativa; 
CONSIDERANDO a Portaria PRESI/COGER N. 488, de 29.1 1.2011, que delibera sobre o 

expediente do plantão judiciário durante o recesso forense na Justiça Federal da 1ª Região;   
CONSIDERANDO a Circular PRESI/DIGES - 141, de 01.12 .2011, do TRF/1ª Região, que trata 

dos trabalhos em regime de plantão durante o recess o forense (20 de dezembro a 06 de janeiro); 
RESOLVE: 
 
PORTARIA DIREF Nº 887 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011 
 Art. 1º Fixar o horário de expediente da Secretari a Administrativa - SECAD durante o 
período de recesso forense, 20/12/2011 a 06/01/2012 , das 13 às 18 horas. 
 § 1º Haverá atendimento externo somente na Seção d e Certidões – SECER, no horário de 8 
às 13 horas. 
 § 2º O horário de atendimento do plantão judiciári o, nos dias  úteis em que não houver 
expediente normal durante o recesso forense, observ ará o disposto na Portaria PRESI/COGER n. 
488, de 29.11.2011. 
 Art. 2º A data limite para recebimento de quaisque r requerimentos e/ou documentos 
internos, inclusive e-memos, será o dia 19/12/2011, até as 19 horas.  
 Parágrafo único. Após essa data, somente serão rec ebidos documentos em caráter de 
urgência. 
 Art. 3º Determinar que as unidades plantonistas da s áreas judicial e administrativa 
encaminhem à SECAD, até 9/12/2011, escala nominal d os servidores designados para atuarem no 
plantão, com indicação dos dias que irão trabalhar.   
      Parágrafo único. As alterações na escala de p lantão deverão ser comunicadas à 
SECAD até o dia 9/1/2011, impreterivelmente. 
 Art. 4º Os dias efetivamente trabalhados deverão s er compensados, segundo a 
conveniência do serviço, à razão de 1 (um) dia para  cada dia de plantão, até o final do 
exercício subsequente a que se refere a data de aqu isição do direito. 
 Parágrafo único. Haverá designação de substituto n a compensação dos dias trabalhados 
por titular de cargo de chefia.  
 
 
 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 891 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011 
 Designar  a servidora Rosana Moreira Tolentino de Brito , matrícula nº 974103, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do quadro de pesso al da Justiça Federal de 1º Grau – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para substituir Otá vio José Euclides Franco, no cargo em 
comissão CJ-03, de Diretor de Secretaria da 12ª Var a, no período de 16 a 30.1.2012, em virtude 
de o titular encontrar-se em gozo de férias regulam entares.  
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DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 0708/2007 – JFDF 

Com base na informação da Diretora da SECAD, fls. 2 76, e no parecer da SEAJU, fls.275,  
AUTORIZO o repasse dos valores decorrentes de empré stimos em consignação de magistrados e 
servidores, efetuados mediante o Convênio SJ/DF n. 11/2007, celebrado originalmente com o 
BANCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e m favor do ITAÚ UNIBANCO S/A  – CNPJ n. 
60.701.190/0001-04, à conta corrente informada às f ls. 188, em razão da incorporação 
patrimonial daquela instituição por esta última, qu ando da cisão parcial do UNIBANCO S/A, que 
havia anteriormente incorporado as ações do BANCRED . 

 À SEPAG/NUCRE para providencias, solicitando que, em seguida, os autos sejam 
encaminhados à SEOFI para regularização das pendênc ias relativas ao mencionado convênio. 
 Brasília, 6 de dezembro de 2011. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 2.062/2011 

O material odontológico (limpeza e higienização) qu e se pretende adquirir refere-se a 
itens remanescentes da licitação realizada por meio  do Pregão nº 18/2011 (PA-05/2011), fls. 
07-08, para os quais não houve propostas de fornece dores interessados.  

Tendo em vista a necessidade urgente manifestada pe la Supervisora da Seção de 
Benefícios, fls. 46, e com base no parecer da SEAJU , fls. 44, bem como na informação do NUCAF, 
fls. 55, considerando a disponibilidade orçamentári a consignada às fls. 48, e, ainda, a 
delegação de competência prevista no art. 2º, II, d a Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009:  

1)  APROVO o termo “Condições Gerais de Fornecimento às  fls. 37-40; 
2)  AUTORIZO a aquisição por dispensa de licitação, nos  termos do art. 24, V, da Lei 

8.666/93; 
3) AUTORIZO a emissão de nota de empenho no valor d e R$ 2.350,12 (dois mil, trezentos e 
cinqüenta reais e doze centavos), em favor da empre sa DF – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
E ODONTOLÓGICOS LTDA. 
Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 06 de dezembro de 2011. 

  
PROCESSO Nº 2.336/2011 - JFDF 
 Trata-se de aquisição de equipamentos de rede,  so licitada às fls. 4/7 pelo NUTEC,  por 
meio de adesão à Ata de Registro de Preços N. 113/2 010, fls.38/38-v, decorrente do Pregão 
Eletrônico n. 100/2010 do Tribunal Regional Federal  da Primeira Região, edital às fls. 39/57. 
 Com base na informação do NUCAF de fls. 66, na dis ponibilidade orçamentária consignada 
a fls. 63 pela SEPLO, no art. 15, inciso II, da Lei  n. 8.666/93 combinado com o art. 8º do 
Decreto n. 3.931/2001 e mediante a delegação compet ência outorgada pela PORTARIA DIREF nº 722, 
de 11/9/2009, AUTORIZO: 

a)  a adesão à Ata de Registro de Preços  acima mencion ada; 
b)   a emissão de Nota de Empenho, para a aquisição sol icitada pelo NUTEC  às fls. 4/7, 

em favor da empresa WORK LINK LTDA – EPP, no valor de R$ 74.600,00 (setenta e quatro mil e 
seiscentos reais)  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 6 de dezembro de 2011. 

 
PROCESSO Nº 2.455/2011 

Visando à aquisição de material de consumo para man utenção do sistema de telefonia, 
mediante Pregão (SRP), atendidas às disposições da Lei 10.520/02, dos Decretos 3.931/2001 e 
5.450/2005, da Lei Complementar 123/2006, e da Lei 8.666/1993, e considerando que o Termo de 
Referência (fls. 44-46) e a minuta de Edital (fls. 47-59) foram analisados pela SEAJU (fls. 
62) e pela ASJUR (fls. 67), respectivamente, bem co mo tendo em vista delegação de competência 
prevista na Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009: 

3)  APROVO o termo de referência às fls. 44-46; 
4)  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, devendo ser observado o ajuste solicitado no parece r da 
ASJUR, fls. 67. 

Brasília, 06 de dezembro de 2011. 
 
 
 
 


