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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 

  
Designa membros do Comitê Institucional do Planejam ento Estratégico da Seção Judiciária 

do Distrito Federal e revoga a Portaria DIREF n. 35 7/2010. 
 

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRI A DO DISTRITO FEDERAL , no exercício 
das atribuições conferidas pela Resolução n. 79/200 9, do Conselho da Justiça Federal, e pelo 
Provimento/COGER n. 38/2009, alterado pelo Provimen to/COGER 39/2009, ambos da Corregedoria-
Regional da Justiça Federal da 1ª Região, e, 

 
CONSIDERANDO a Resolução n. 69, de 31/07/2009, do C JF, que trata das diretrizes básicas 

para a elaboração e gestão do Planejamento Estratég ico da Justiça Federal, especialmente o 
art. 5º, que estabelece a criação de comitês instit ucionais para o desdobramento do 
Planejamento Estratégico da Justiça Federal, e o ar t. 9º, que prevê as competências dos 
referidos comitês; 

CONSIDERANDO a Portaria DIREF n. 863, de 29.10.2009 , que constituiu o Comitê 
Institucional do Planejamento Estratégico da Seção Judiciária do Distrito Federal para 
elaborar, adequar e integrar o Planejamento Estraté gico do Tribunal aos Planejamentos 
Estratégicos Regionais e da Justiça Federal; RESOLV E: 
 
PORTARIA DIREF Nº 896 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 

Art. 1º Designar os seguintes membros para compor o  Comitê Institucional do 
Planejamento Estratégico da Seção Judiciária do Dis trito Federal, instituído pela Portaria 
DIREF n. 863, de 29.10.2009: 

I - LOÍLA BARBOSA AGUIAR DE ALMEIDA, Diretora da   Secretaria Administrativa – SECAD; 
II -  ADRIANA PINHO ROCHA, Diretora do Núcleo de Co ntrole Interno - NUCOI; 
III - CLEBER GUIMARÃES BELLUCO, Diretor do Núcleo d e Administração de Serviços Gerais – 

NUASG; 
IV - DANIEL CASTELO BRANCO ARRUDA, Diretor do Núcle o de Tecnologia da Informação – 

NUTEC; 
V - JULIANA DE FREITAS PREVELATO, Diretora do Núcle o de Recursos Humanos – NUCRE; 
VI - MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO, Diretor do Núcleo de Apoio à Coordenação do JEF – NUCOD; 
VII - PAOLA KARINA DE BARRÓN SALES, Diretora do Núc leo de Administração Financeira e 

Patrimonial – NUCAF; 
VIII - PRINSCILA DE PÁDUA MOURÃO, Diretora do Núcle o Judiciário - NUCJU; 
IX - ÂNGELO JOSÉ FALEIRO FILHO, Supervisor da Seção  de Modernização Administrativa – 

SEMAD. 
§ 1º A presidência do Comitê será exercida pelo Dir etor do Foro. 
§ 2º Incumbe à Seção de Modernização Administrativa  – SEMAD/SECAD o apoio técnico e 

operacional aos trabalhos do Comitê. 
Art. 2º Revoga-se a Portaria DIREF n. 357, de 10.05 .2010. 
 
Institui, no âmbito da Seção Judiciária do Distrito  Federal, Comissão Julgadora da 

Campanha de Decoração Natalina da SJDF. 
 

A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciári a do Distrito Federal,  no uso das 
atribuições conferidas pela Resolução n. 79, de 19. 11.2009, do Conselho da Justiça Federal, e 
pelo Provimento/COGER n. 38/2009, alterado pelo Pro vimento/COGER 39/2009, ambos da 
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Regi ão, e 

CONSIDERANDO a possibilidade de tornar as instalações da Seção Judiciária mais belas e 
harmoniosas para as festividades natalinas, época d e congraçamento propícia à promoção de 
maior integração entre as pessoas, inclusive por me io de estímulo à atividade coletiva; 
RESOLVE: 
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PORTARIA DIREF Nº 906 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 
Art. 1º Instituir a Comissão Julgadora da Campanha de Decoração Natalina da SJDF, com a 

seguinte composição: 
I – Juiz Federal ANTONIO CLÁUDIO MACEDO DA SILVA, d a 8ª Vara (Presidente); 
II – NISMEIRE APARECIDA CÂNDIDO DE MEDEIROS, Direto ra de Secretaria da 16ª Vara 

(membro); 
III – MARIA JOSÉ FERRO SEABRA, Vice-Coordenadora do  PRO-BEM (membro). 
Parágrafo único. Caberá à Comissão Julgadora visita r as unidades da Seccional, 

inscritas na Campanha de Decoração Natalina, para e scolha/indicação daquelas a serem 
premiadas, segundo os critérios estabelecidos no Re gulamento da Campanha.  

 

 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 2.302/2011 – JFDF 

Com base na informação da Diretora da SECAD, fls.81 , e nos pareceres da SEAJU e da 
ASJUR, fls. 79 e 80, respectivamente, APROVO o Term o de Referência acostado às fls. 58/61, bem 
como autorizo a abertura de procedimento licitatóri o na modalidade Pregão Eletrônico, no 
Sistema de Registro de Preços, a ser realizado 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. 62/76-v,  com vistas à aquisição de forros e divisórias de gesso para esta Seccional.  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 12 de dezembro de 2011. 
 

PROCESSO Nº 2.744/2011 
Com base nas informações do NUCRE, fls. 28, que tra tam de acertos de pagamentos da ex-

servidora MARISTÂNIA MOREIRA MATOS DE ALBUQUERQUE, em razão de dispensa de Função Comissionada 
(FC-5), AUTORIZO os acertos de pagamentos relativos  ao presente exercício, conforme 
demonstrado na planilha de fls. 27, que após as com pensações, resultou no valor determinado, a 
receber pela ex-servidora. 
 Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 12 de dezembro de 2011. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

PORTARIAS 

 
 A Diretora da Secretaria Administrativa da Justiça  Federal de 1º Grau – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, no uso de suas atri buições legais, RESOLVE: 

 
PORTARIA Nº 158 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 
 DESIGNAR, nos termos do art. 38, da Lei nº 8.112/90, com red ação dada pela Lei nº 
9.527/97, c/c a Resolução nº 307/2003-CJF, os servi dores abaixo relacionados para substituírem  
função comissionada nos períodos indicados: 

 
SERVIDOR 

 
FUNÇÃO 

 
CÓD. 

 
PERÍODO 

 
TITULAR 

 
MOTIVO DO 

AFASTAMENTO 

Marcelo Luis Pimentel 
Pinheiro 

Mat: 1400024 

Encarregado do Setor de Sistemas 
do NUTEC 

 

FC-04 30.11 a 19.12.2011 Henrique Oliveira 
Libório 

Férias 

Ozanan Mauricio 
Ferreira 

Mat: 1302603 

Supervisor da Seção de Suporte 
Administrativo da 24ª Vara 

 

FC-05 7 a 16.12.2011 Joana Darc Matias 
Corrêa 

Férias 

Teresinha de Jesus dos 
Santos Lima 
Mat: 445603 

Supervisor da Seção de Certidões 
do NUCJU 

FC-05 9, 12 a 16.12.2011 
e 19.12.2011 

Risonete Santana 
Feitosa 

Compensação de dias 
trabalhados no recesso 

forense 

 

 

DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 0259/2006 – JFDF 

Com base nas informações da Comissão de Acompanhame nto e Fiscalização da Execução do 
Contrato SJ/DF – PRÓ-BEM  n. 1/2010, fls. 515/515-v , do NUCOI, fls. 479, e nos pareceres da 
SEAJU, fls. 478 e 480, e considerando a disponibili dade orçamentária consignada às fls. 469 e 
a delegação de competência prevista na Portaria DIR EF n. 722, de 11.9.2011, AUTORIZO  o 
pagamento da nota fiscal acostada às fls. 511, no v alor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
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reais), na forma de indenização, pelos serviços de avaliação ergonômica relativos aos 
trabalhadores terceirizados  e estagiários, em vist a da extensão ocorrida no mencionado 
contrato, que resultou em  despesa não contemplada pelos recursos do PRO-BEM.  

Ao NUCAF para providências, ressaltando-se as orien tações do NUCOI às fls. 479, e, em 
seguida, atender a sugestão contida no item “b” do quinto parágrafo da informação de fls. 515-
v. 

Após, à Vice-Coordenadora do PRO-BEM para juntar ao s autos os comprovantes de pagamento 
das notas fiscais acostadas às fls. 482 e 486, conf orme sugerido no item “a” de fls. 515-v, 
retornando o processo à SECAD para deliberar sobre os acertos financeiros.  

Brasília, 12 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 3.180/2010 – JFDF 

Com base nos pareceres da  SEAJU, fls. 116 e 128, e   na delegação de competência 
outorgada pela Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009,  e considerando o dever da Administração de 
apurar o descumprimento da obrigação contratual, um a vez que está tipificado no contrato, e em 
respeito aos princípios da razoabilidade, proporcio nalidade e legalidade: 

a) DECIDO anular os procedimentos adotados a partir  da notificação da contratada, fls. 
117, em razão da ilegalidade do valor da multa, que  se mostrou excessiva, ultrapassando o 
valor total da obrigação descumprida; 

b) DETERMINO que a multa por descumprimento de praz o para apresentação da garantia 
tenha como base de cálculo o valor da obrigação det erminada na Cláusula Quarta do Segundo 
Termo Aditivo do Contrato SJ/DF n. 28/2010, fls.75,  uma vez que o cálculo anterior, fls. 111, 
gerou um resultado manifestamente excessivo,  e que  tal excesso não invalida a penalização mas 
impõe a sua reavaliação. 

Ao NUCAF para novo cálculo da multa, notificação da  empresa da presente decisão, 
ofertando-lhe novo prazo para apresentação de defes a prévia, e demais providências.  

Brasília,  12 de dezembro de 2011. 
 
 
PROCESSO Nº 0655/2011 – JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de ferramentas e materiais de 
consumo para manutenção em equipamentos de informát ica, mediante sistema de registro de 
preços, conforme interesse do NUTEC manifestado a f ls. 4/17. 
 O valor estimado da aquisição é de R$ 29.615,76 (v inte e nove mil seiscentos e quinze 
reais e setenta e seis centavos), conforme planilha  de  formação de preços acostada às fls. 
216-v/218-v.  

A SEPLO deixou de se manifestar quanto à disponibil idade orçamentária para realização 
da despesa, uma vez que a aquisição será realizada mediante sistema de registro de preços, e a 
existência dos recursos financeiros poderá ser info rmada no ato da contratação. 

O Termo de Referência  89/2011,  fls. 213/218-v,  f oi analisado pela SEAJU, fls.238, e 
a minuta de edital do Pregão Eletrônico SRP ,  fls.  219/237, foi analisada pela ASJUR, fls. 
239. 

Assim, considerando a delegação de competência prev ista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009,  APROVO o Termo de Referência 89/2011, f ls. 213/218-v, bem como AUTORIZO a abertura 
de procedimento licitatório na modalidade Pregão El etrônico, no Sistema de Registro de Preços, 
a ser realizado pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe d e apoio, designados pela Portaria SECAD n. 
51, de 2.5.2011, nos moldes da minuta de Edital  ac ostada às fls. 219/237,  com vistas à 
aquisição ferramentas e materiais de consumo para m anutenção em equipamentos de informática. 

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 12 de dezembro de 2011. 

 
 
PROCESSO Nº 2.462/2011 – JFDF 

Tratam os autos de procedimentos que visam à aquisi ção de equipamentos para manutenção 
de veículos, conforme interesse do NUASG manifestad o às fls. 4/17. 
 O valor estimado da contratação é de R$ 19.043,19 (dezenove mil quarenta e três reais e 
dezenove centavos), conforme planilha estimativa às   fls. 84.  

Conforme consignado pela SEPLO, fls. 72-v, há dispo nibilidade orçamentária para 
realização da despesa com a contratação pretendida.  

O Termo de Referência  078-2011,  fls. 77/84,    fo i analisado pela SEAJU, fls.104, e a 
minuta de edital de Pregão Eletrônico ,  fls. 85/10 1-v, foi analisada pela ASJUR, fls. 105. 

Assim, considerando a delegação de competência prev ista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.9.2009,  APROVO o Termo de Referência – 078/2011 , fls. 77/84, bem como autorizo a abertura 
de procedimento licitatório na modalidade Pregão El etrônico, a ser realizado pelo(a) 
pregoeiro(a) e sua equipe de  apoio, designados pel a Portaria SECAD n. 051, de 2.5.2011, nos 
moldes da minuta de Edital  acostada às fls. 85/101 -v,  com vistas a aquisição de ferramentas 
e equipamentos para manutenção de veículos  

Ao NUCAF para providências.  
Brasília, 12 de dezembro de 2011. 
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PROCESSO Nº 2011340000121001210152000004 
Trata-se de pedido do servidor HERLHIKY CARLO DOS S ANTOS NASCIMENTO objetivando 

concessão de Licença Capacitação Profissional  no período de 09.01 a 09.03.2012 , totalizando 61 
(sessenta e um) dias, para participar do curso “Reg ras do Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa”, promovido pelo Centro de Educação Prof issional - CENED. 
 Com base nas informações do NUCRE, (doc. 201134000 0121001210159000005 / 
2011340000121001210159000006), e tendo em vista a d elegação de competência prevista no art. 
1º, inciso I, alínea “h” da Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009, DEFIRO o pedido e, 
conseqüentemente, concedo a Licença Capacitação Pro fissional ao servidor, conforme disposições 
da Resolução CJF nº 05/2008 e Resolução/PRESI nº 60 0-07, de 15/04/2008, do TRF/1ª Região. 
 Ao NUCRE para dar ciência à servidora e demais pro vidências. 

Brasília, 12 de dezembro de 2011. 
 


