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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 
 A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO  da Seção Judiciária do Distrito Federal, no exercí cio 
das atribuições conferidas pela Resolução nº 079, d e 19/11/2009, do Conselho da Justiça 
Federal - CJF, e pelo Provimento/COGER  38/2009, al terado pelo Provimento/COGER 39/2009, ambos 
da Corregedoria Regional da Justiça Federal da Prim eira Região, resolve: 
 
PORTARIA DIREF Nº 901 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 

Art. 1º Elogiar  o servidor APARECIDO MOURA DE MORAES, Supervisor da Seção de Biblioteca 
- SEBIB, pela relevante dedicação e diuturna colabo ração com vistas ao alcance dos objetivos e 
metas da Administração desta Seção Judiciária, assi m como pelo zelo e eficiência no desempenho 
de suas atividades. 

Art. 2º Determinar  a anotação do presente elogio nos assentamentos fu ncionais do 
servidor. 
 
 A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciári a 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 902 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 

Art. 1º. Dispensar  a servidora Heliana Santos Marinho , matrícula nº 1324904, do quadro 
de pessoal do Tribunal Regional Federal da 1ª Regiã o, ora à disposição desta Seccional, da 
função comissionada FC-05, de Supervisor da Seção d e Suporte Administrativo da 18ª Vara, 
designada pela Portaria nº 586/2010-DIREF. 

Art. 2º. Designar  a referida servidora para exercer a função comissi onada FC-05, de 
Oficial de Gabinete do Juiz Federal Titular da 18ª Vara. 

 
PORTARIA Nº 903 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 

Dispensar, a partir de 16.12.2011 , o servidor Juliano Coelho Carmo , matrícula nº 
1400215, do quadro de pessoal do Tribunal de Justiç a do Distrito Federal e Territórios, ora à 
disposição desta Seccional, da função comissionada FC-05, de Oficial de Gabinete do Juiz 
Federal Titular da 18ª Vara, designado pela Portari a nº 587/2010-DIREF. 

 
Institui Comissão de Estudos com vistas à proposiçã o de criação de Varas na Seção 

Judiciária do Distrito Federal. 
 

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 n. 39/2009, ambos da Corregedoria-
Geral da Justiça Federal da Primeira Região, e,  

  CONSIDERANDO o crescente número de processos em t ramitação na Seção Judiciária do 
Distrito Federal, que contava até novembro/2011, co m 231.480 (duzentos e trinta e um mil, 
quatrocentos e oitenta) processos em trâmite nas 27  Varas Federais; 

  CONSIDERANDO a necessidade de agilizar o julgamen to dos processos e dar vazão à elevada 
demanda de ações ajuizadas diariamente, em face do maior acesso da população do Distrito 
Federal ao Judiciário; RESOLVE: 

 
PORTARIA DIREF Nº 916 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011 

  Art. 1º Instituir Comissão de Estudo, para examin ar e debater a necessidade de criação 
de novas Varas Federais a serem instaladas no Distr ito Federal 

  Art. 2º Designar para compor a referida Comissão os seguintes magistrados: 
  I – Juiz Federal ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA (P residente); 
  II– Juiz Federal ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA (Membro); 

 III – Juíza Federal Substituta CANDICE LAVOCAT GAL VÃO JOBIM (Membro); 
  IV – PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ (Membro). 
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 Art. 3º O prazo final para entrega da proposta de criação de varas na Seção Judiciária 
do Distrito Federal será no dia 30 de março de 2012 . 

 
 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 938 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011 
 Designar  o servidor Juliano  Coelho Carmo , matrícula nº 1400215, do quadro de pessoal do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territóri os, ora à disposição desta Seccional, para 
exercer a função comissionada FC-05, de Supervisor da Seção de Suporte Administrativo da 18ª 
Vara.  

 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 1.570/2011 – JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento do ex-servidor ANDRÉ DE CAMPOS BARBOSA, decorrente 
de vacância, e com base na informação do NUCOI, fls . 34/34-v, e do NUCRE, fls. 38, AUTORIZO os 
acertos expressos na planilha resumo de fls. 33, me diante compensação dos valores, devendo o 
ex-servidor repor ao erário o montante determinado.  

Ao NUCAF para registro da dívida, observando as ori entações do NUCOI, fls. 34/34-v, bem 
como emissão da GRU, conforme solicitado às fls. 37 . 

Em seguida, ao NUCRE para providências, observando as orientações do NUCOI, item 6, 
fls. 34-v.  

Brasília, 16 de dezembro de 2011. 
 
PROCESSO Nº 2.454/2011 – JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento do ex-servidor LIBÓRIO EDUARDO DE MELO JÚNIOR, em 
decorrência de seu retorno ao órgão de origem, e co m base na informação do NUCOI, fls. 36/36-
v, e do NUCRE, fls. 44, AUTORIZO os acertos expressos na planilha resumo de fls. 34 , mediante 
compensação dos valores, devendo o ex-servidor repo r ao erário o montante determinado. 

Ao NUCAF para registro da dívida, observando as ori entações do NUCOI, fls. 36, bem como 
emissão da GRU, conforme solicitado às fls. 43 

Em seguida, ao NUCRE para providências, observando as orientações do NUCOI, item 5, 
fls. 36-v.  

Brasília, 16 de dezembro de 2011. 
 
 

27ª VARA 
 

PORTARIAS 
 
 
PORTARIA Nº 02 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011 

 EMENTA: Define os atos meramente ordinatórios a ser em praticados pelos servidores da 
Secretaria da 27ª Vara, sob a supervisão do Juiz Fe deral ou do Juiz Federal Substituto e dá 
outras instruções. 
 

 A DOUTORA ISABELA GUEDES DANTAS CARNEIRO, Juíza Fe deral Substituta da 27ª Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, no uso de suas atri buições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 93, inciso XIV, da Constituiç ão Federal, acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que autoriza  a delegação aos servidores para a prática 
de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; 

CONSIDERANDO o teor do Artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magn a, acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004, que assegura a todos no âmbito judicial e administrativo a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celer idade de sua tramitação;  

CONSIDERANDO o estabelecido no § 4º, do artigo 162, do Código d e Processo Civil, que 
determina que os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem 
de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando 
necessários; 

CONSIDERANDO o artigo 41, inciso XVII, da Lei nº 5.010/1966, qu e estabelece que a 
Secretaria execute quaisquer atos determinados pelo  Juiz da Vara; 

CONSIDERANDO o Provimento/COGER nº 38, de 12/6/2009, que normat iza os procedimentos 
administrativos e processuais que regulam o funcion amento da Justiça Federal na 1ª Região; 

CONSIDERANDO, os princípios da simplicidade, informalidade, eco nomia processual e 
celeridade que devem nortear os atos dos Juizados E speciais Federais, previstos no art. 1° da 
Lei 10.259/2001, c/ art. 2° da Lei 9.099/95; 

CONSIDERANDO, ainda, que o elevado número de ações em tramitação  neste Juizado Especial 
Federal impõe a adoção de medidas que visem à dinam ização dos serviços cartorários e à 
efetividade jurisdicional;  
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RESOLVE delegar à Secretaria, no âmbito da 27ª Vara Federa l – Juizado Especial Federal 
Cível desta Seção Judiciária, a prática dos atos a seguir descritos com observância dos 
procedimentos estabelecidos: 

 
CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 
 

Art.1º. No exame desta Portaria, a interpretação se rá sempre feita tendo por objetivo o 
princípio da economia processual e racionalidade do s serviços, mediante a prática do menor 
número de atos processuais no trâmite do processo, sem prejuízo da ampla defesa e do 
contraditório. 

Art.2º. Salvo disposição expressa em contrário, os atos e procedimentos previstos nesta 
portaria serão cumpridos pelos servidores independe ntemente de despacho judicial. 

Art.3º. O ato ordinatório será praticado de ofício pela Secretaria, constando a 
observação de que o faz por ordem do Juiz, com a in dicação do número desta portaria. 

Art.4º. Os atos serão certificados nos autos podend o ser revistos, a qualquer tempo, 
pelo Juiz. 

Art.5º. No cumprimento dos atos ordinatórios deverá  constar a identificação do 
servidor, o cargo, a matrícula, o número da portari a, a data e a assinatura respectiva. 

 
 

CAPÍTULO II 
Atos ordinatórios em face da petição inicial 

 
Art.6º. Ao receber o processo, a Secretaria procede rá à análise da petição inicial, dos 

documentos que a acompanham e, em caso de pedido de  liminar, da prevenção. 
Art.7º. Verificada eventual prevenção, a Secretaria  deverá intimar a parte autora para, 

no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de extinção d o feito, manifestar-se sobre o relatório de 
prevenção, demonstrando a diversidade de causas. 

Art.8º. Constatada a inexistência de instrumento de  procuração outorgada ao 
advogado/terceiro representante da parte autora; de  documento indispensável à propositura da 
demanda; de comprovante de endereço; de suficiente qualificação para identificação e 
localização da parte requerida, inclusive do litisc onsorte(s) passivo(s) necessário(s), ou a 
existência de divergência entre a qualificação cons tante na petição inicial e nos documentos 
que a instruem; e, por fim, verificada a ilegibilid ade de algum documento que instrui a 
inicial; a Secretaria intimará a parte autora para,  no prazo de 10(dez) dias, emendar a 
inicial, suprindo a omissão, esclarecendo a divergê ncia ou substituindo o documento ilegível, 
sob pena de extinção do feito. 

Art.9º. Havendo a possibilidade de o proveito econô mico pretendido pela parte autora 
ultrapassar a 60(sessenta) salários mínimos no mome nto da propositura da demanda, mesmo que a 
parte autora tenha atribuído valor inferior à causa , a Secretaria deverá intimar a parte 
autora para, no prazo de 10(dez) dias, esclarecer c omo obteve o valor atribuído. 

Parágrafo primeiro. Inexistindo a manifestação da p arte autora ou, havendo esta, ainda 
restem dúvidas quanto ao valor do proveito econômic o pretendido, a Secretaria deverá remeter 
os autos à Contadoria Judicial para aferir o valor da causa.  

Parágrafo segundo. Na hipótese de o valor aferido p ela Contadoria Judicial exceder a 60 
(sessenta) salários mínimos, deverá a Secretaria in timar a parte autora para, no prazo de 
10(dez) dias, expressar ou não sua renúncia ao valo r excedente.  

Art.10. Estando a petição em ordem, a Secretaria re alizará a citação da parte ré, na 
qual, além das advertências legais, conterá a infor mação de que ela disporá do prazo de até 30 
(trinta) dias para apresentar proposta de acordo ou  contestação acompanhada de toda 
documentação necessária e indispensável ao processa mento e julgamento da causa (art. 11 da Lei 
n. 10.259/2011). 

Parágrafo único. Restando negativa a citação da par te requerida no endereço declinado 
na inicial, a parte autora será intimada para, no p razo de 30(trinta) dias, informar o novo 
endereço, sob pena de extinção do feito. 

Art.11. O pedido de assistência judiciária gratuita , acompanhado de declaração expressa 
da parte autora de que não está em condições de arc ar com as custas do processo, resta desde 
logo deferida, nos termos do art. 4º da Lei n. 1.06 0/50. 

Parágrafo único. Eventual incidente de impugnação p romovido pela parte ré em face da 
concessão do benefício da assistência judiciária gr atuita será analisado somente por ocasião 
da prolação da sentença. 

Art.12. Os autos de processos com pedido de liminar  – medida cautelar ou antecipação 
dos efeitos da tutela – serão imediatamente conclus os e encaminhados ao gabinete do Juiz 
respectivo após a chegada em Secretaria, e as decis ões neles proferidas terão cumprimento 
prioritário. 

 
CAPÍTULO III 

Atos ordinatórios em face da resposta do réu 
 

Art. 13. Apresentada contestação na qual a parte al egue quaisquer das matérias 
enumeradas no art. 301 do CPC; fato extintivo, modi ficativo ou impeditivo do direito (art.326, 
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CPC) ou junte aos autos documentos novos, a Secreta ria intimará a parte autora para 
manifestação no prazo de 10(dez) dias. 

Art. 14. Havendo apresentação de termo de acordo ou  transação, a Secretaria intimará a 
parte autora para se manifestar, no prazo de 10(dez ) dias. 

Parágrafo único. Sendo recusada a proposta ou tendo  sido apresentada contraproposta, a 
Secretaria designará audiência de conciliação, inst rução e julgamento. 

Art.15. Nas ações que envolvam interesse de menor e /ou maior incapaz, ou outro que 
importe sua intervenção como custo legis, deverá o Ministério Público Federal, 
independentemente de despacho do Juiz, ser intimado  a partir do decurso do prazo ou 
apresentação para contestação ou réplica. 

 
CAPÍTULO IV 

Atos ordinatórios em face da prova 
 

Art.16. Havendo a necessidade de produção de provas  em audiência, a Secretaria 
designará audiência de conciliação, instrução e jul gamento.  

Parágrafo primeiro. Havendo pedido expresso e tempe stivo das partes (art.34, §1º, da 
Lei 9.099/95), a Secretaria providenciará a intimaç ão das testemunhas. 

Parágrafo segundo. As intimações para compareciment o às audiências de conciliação, 
instrução e julgamento poderão ser feitas por meio de contato telefônico, devendo o 
servidor/estagiário manter contato com o próprio in teressado. 

Parágrafo terceiro. Em caso de intimação por telefo ne, o servidor/estagiário lavrará 
certidão circunstanciada acerca do respectivo conta to, em que constem, ao menos, data e hora 
do contato, confirmação dos dados de identificação da parte contatada, objetivo da intimação. 

Art.17. Tratando-se de demanda no qual o pedido da parte autora seja para a concessão 
de benefício assistencial (idoso ou portador de def iciência), de aposentadoria por invalidez 
ou auxílio-doença, a Secretaria encaminhará os resp ectivos autos à Central de Perícia para a 
realização da devida perícia socioeconômica e/ou mé dica, conforme o caso. 

Parágrafo primeiro. Nos casos em que houver pedido de esclarecimentos do laudo pelas 
partes, em que o laudo pericial for contraditório o u omisso em relação à incapacidade ou a 
data do início da incapacidade, a Secretaria deverá  intimar o perito para prestar os 
esclarecimentos cabíveis e/ou complementar o laudo no prazo de 10(dez) dias. 

Parágrafo segundo. Não comparecendo a parte autora para a realização de perícia, caso 
tenha sido ela devidamente intimada, a Secretaria a  intimará para, no prazo de 10(dez) dias, 
justificar a ausência e informar se ainda tem inter esse no prosseguimento do feito, sob pena 
de extinção. 

Art.18. Nas demandas nas quais se pretenda o pagame nto de diferenças a título de 
gratificação, a restituição de imposto de renda ou de contribuições previdenciárias, a 
revisão/recálculo/readequamento do benefício previd enciário recebido, a Secretaria deverá 
remeter os autos à Contadoria Judicial, com os resp ectivos parâmetros, para a elaboração de 
cálculos. 

Parágrafo primeiro. Retornando os autos da Contador ia Judicial, havendo a necessidade 
de juntada aos autos de documentos indispensáveis a  realização dos cálculos, a Secretaria 
intimará autor e/ou réu para que, no prazo de 30(tr inta) dias, junte aos autos os respectivos 
documentos. 

Parágrafo segundo. Na hipótese do valor aferido pel a Contadoria Judicial exceder a 60 
(sessenta) salários mínimos, na data da propositura  da demanda, deverá a Secretaria intimar a 
parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, expres sar ou não sua renúncia ao valor excedente.  

Art.19. Ocorrendo a juntada de documento novo por u ma das partes, a Secretaria deverá 
intimar a(s) outra(s) para, no prazo de 05(cinco) d ias, manifestar(em)-se a respeito. 

 
CAPÍTULO V 

Dos atos ordinatórios em face da sentença e do recu rso 
 

Seção I 
Da Sentença 

 
 Art.20. Proferida sentença nos autos, a Secretaria  deverá: 

§ 1º Em caso de improcedência, ou de indeferimento da inicial, promover a intimação da 
parte autora; 
§ 2º Em caso de procedência parcial, promover a int imação de ambas às partes; 
§ 3º Em caso de procedência total, promover a intim ação da parte ré; 
§ 4º Havendo confirmação ou concessão de antecipaçã o dos efeitos da tutela, a Secretaria 
priorizará a intimação da parte ré; 

 Art.21. Não interposto recurso, a Secretaria certi ficará o trânsito em julgado e: 
§ 1º Em caso de improcedência ou de extinção sem ju lgamento do mérito, promoverá o 
arquivamento dos autos com baixa na distribuição; 
§ 2º Em caso de procedência, total ou parcial, dará  início à fase executiva do julgado. 

 
Seção II 

Dos Embargos de Declaração 
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 Art.22. Apresentados embargos de declaração por qu alquer das partes, a Secretaria 
deverá intimar a parte contrária para, querendo, no  prazo de 05(cinco) dias, apresentar 
impugnação. 
 Parágrafo único. Decorrido o prazo legal para a ap resentação da impugnação, com ou sem 
elas, os autos devem ser imediatamente encaminhados  conclusos para decisão. 
 

Seção III 
Do Recurso Inominado 

 
 Art.23. Interposto recurso inominado por qualquer das partes, a Secretaria certificará 
acerca dos requisitos/pressupostos de admissibilida de e: 

§ 1º Verificada a regularidade do recurso, certific ará o recebimento do recurso no 
duplo efeito, salvo se concedida antecipação dos ef eitos da tutela, caso em que certificará 
o recebimento do recurso apenas no efeito devolutiv o, e, em seguida, intimará o(s) 
recorrido(s) para, querendo, no prazo legal (arts. 42 c/c 50 da Lei n. 9.099/95, apresentar 
(em) contrarrazões; 

§ 2º Verificada a falta de preparo (se for o caso),  intimará a parte recorrente para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento  das custas devidas, sob pena de 
deserção do recurso; 

§ 3º Certificada a ilegitimidade/incapacidade da pa rte recorrente, a intempestividade 
ou a falta de preparo; fará os autos imediatamente conclusos para decisão; 

§ 4º Em caso de intervenção obrigatória, negado seg uimento ao recurso, ou decorrido o 
prazo para apresentação de contrarrazões, dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público 
Federal pelo prazo de 10 (dez) dias. 

 
 Art.24. Decorrido o prazo legal para apresentação das contrarrazões e, se for o caso, 
de eventual manifestação do Ministério Público Fede ral, a Secretaria deverá remeter os autos à 
Turma Recursal, nos termos dos enunciados 34 e 36 d o FONAJEF. 
 Parágrafo único. Havendo a concessão, na sentença,  de antecipação dos efeitos da tutela 
pretendida, antes da remessa à Turma Recursal, a Se cretaria deverá intimar as partes para, no 
prazo de 10 (dez) dias, informar/comprovar acerca d e seu cumprimento. 
 
 

CAPÍTULO VI 
Dos atos ordinatórios em face do cumprimento  

e da execução de sentença 
  

Art.25. Em se tratando de sentença ou acórdão que t enha por objeto o cumprimento de 
obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa c erta, a Secretaria procederá à intimação da 
parte ré para cumprimento da obrigação, no prazo de  30 (trinta) dias, se outro não houver sido 
fixado em sentença ou decisão, encaminhando ao Juíz o documento que o comprove. 

Parágrafo primeiro – A requerimento do interessado,  o prazo de 30 ( trinta) dias acima 
estabelecido poderá ser prorrogado por igual períod o. 

Parágrafo segundo – Em não havendo notícia de cumpr imento da obrigação no prazo acima 
mencionado, a Secretaria fará a conclusão dos autos  ao Juiz, que decidirá acerca da 
conveniência, ou não, da adoção das providencias le gais cabíveis. 

Art. 26.  No cumprimento da sentença ou acórdão que  fixar obrigação de pagar quantia 
certa, a Secretaria deverá intimar as partes do con teúdo do ofício requisitório de pagamento, 
antes do seu encaminhamento ao Tribunal, estabelece ndo o prazo de 5 ( cinco ) dias para 
manifestação. 

Art. 27. A Secretaria deverá arquivar com baixa os processos extintos com ou sem 
julgamento do mérito, após o trânsito em julgado da  sentença e o cumprimento das respectivas 
obrigações previstas no título judicial. 

Parágrafo único. Na hipótese de o autor haver sido condenado, pela Turma Recursal, em 
honorários advocatícios, a Secretaria intimará a pa rte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, 
apresentar planilha de execução e, se for o caso, c omprovação de alteração da condição 
econômico-financeira do beneficiário de assistência  judiciária gratuita.  
 

Capítulo VII 
Do expediente do Juízo 

 
Art.28. Os mandados e cartas de citação serão assin ados pelo Diretor de Secretaria ou 

seu substituto legal, com a obrigatória declaração de que o faz por ordem do Juiz. 
Parágrafo único. Os mandados e cartas de intimação poderão ser assinados pelos 

Supervisores de Seção ou seu substituto legal, com a obrigatória declaração de que o faz por 
ordem do Juiz. 

Art.29. Serão assinados sempre pelo Juiz: cartas pr ecatórias, cartas de sentença, 
ofícios dirigidos aos membros do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, Ministros e 
Secretários de Estado, Ministério Público Federal e  Polícia Federal, ofícios de cumprimento de 
obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa c erta, de levantamento de depósito bancário, 
de conversão em renda, de liberação de bens, de req uisição de força pública e de requisição de 
pagamento. 
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Art.30. Ficam autorizados o Diretor de Secretaria, Supervisores de Seções e demais 
servidores assinarem as certidões requeridas pelas partes, exceto para interposição de 
recurso. 

Art.31. Apenas o (a) Diretor (a) de Secretaria ou s eu substituto legal assinará as 
certidões para interposição de recurso, os ofícios encaminhados às autoridades administrativas 
e os memorandos para os setores da Seção Judiciária . 

Art.32. O Diretor de Secretaria ou seu substituto l egal deverá consultar o sistema de 
mensagem eletrônica da Secretaria de Vara pelo meno s duas vezes por dia, preferencialmente no 
início e ao final do expediente de trabalho. 
 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

 
Art.33. O desarquivamento de autos será feito indep endentemente de despacho do Juiz. 

Desarquivados os autos, será dado vista ao requeren te, pelo prazo de 05 (cinco) dias. 
Transcorrido o prazo sem manifestação, os autos ret ornarão ao arquivo, com baixa na 
distribuição. 

Art.34. Sempre que possível, as intimações ou notif icações poderão ser efetivadas 
mediante utilização do sistema de correios e mensag ens eletrônicas. 

Art.35. Dos pedidos de prorrogação para juntada de documentos, fica autorizada a 
Secretaria a prorrogar por uma só vez, por igual pe ríodo. 

Art.36. A Secretaria deverá reiterar os ofícios exp edidos e não respondidos no prazo de 
30(trinta) dias.   

Art.37. Quando for detectado erro na autuação do pr ocesso, a Secretaria deverá 
promover, no que couber à Vara, a devida retificaçã o, observando-se os casos de prevenção, 
conforme artigo 210, §§ 1º e 2º do Provimento/COGER  nº 38/2009. 

Art.38. Compete ao Diretor de Secretaria, com auxíl io dos Supervisores de Seção e dos 
demais servidores deste Juizado, garantir o fiel e regular cumprimento desta Portaria. 

Art.39. Se do cumprimento da presente Portaria impl icar providência judicial diversa, 
ou houver qualquer questionamento quando aos atos o rdinatórios expedidos pelo serventuário da 
Justiça, deverá a Secretaria promover a imediata co nclusão dos autos.  

Art.40. Esta Portaria entra em vigor na data de sua  publicação. 
Cumpra-se. Publique-se. 
Brasília, 16 de dezembro de 2011. 

 
PORTARIA Nº 03 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011      
 A DOUTORA ISABELA GUEDES DANTAS CARNEIRO, Juíza Fe deral Substituta da 27ª Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, no uso de suas atri buições legais, 
 CONSIDERANDO que os valores liberados em processos judiciais pe rtencem efetivamente aos 
respectivos beneficiários – partes e/ou advogados; 
 CONSIDERANDO a necessidade de manter hígida a segurança dos ato s processuais efetivados 
em autos de processos virtuais. RESOLVE: 
 

Art. 1° As requisições de pagamentos – Precatórios,  RPV’s e Alvarás de Levantamento – 
autorizadas nos autos de processos com tramitação n esta 27ª Vara deverão ser expedidas, 
exclusivamente, em nome do(s) respectivo(s) benefic iário(s). 

§ 1° Tratando-se de valor correspondente a direito da parte autora a ser liberado 
mediante alvará de levantamento, havendo advogado/p rocurador devidamente habilitado nos autos 
através de instrumento de procuração com expressos poderes para receber e dar quitação deverá 
constar no campo próprio do formulário a seguinte o bservação: O PRESENTE ALVARÁ PODERÁ SER 
ENTREGUE AO DOUTOR/SENHOR <nome do outorgado>,  OAB  /  RG, CPF , QUE FICA DESDE LOGO 
AUTORIZADO A PROMOVER O SEU LEVANTAMENTO JUNTO AO RESPECTIVO BANCO. 

§ 2° No caso do parágrafo anterior, deverá o Setor de Atendimento confirmar a 
identificação do outorgado a partir dos originais d os documentos ali indicados, emitindo 
recibo em xerocópia do alvará, que ficará arquivada  em pasta própria na Secretaria deste 
Juízo. 

Art.2° Verificado incidente processual decorrente d a aplicação desta Portaria deverá a 
Secretaria fazer a imediata conclusão dos autos par a decisão. 

Art.3º. Compete ao Diretor de Secretaria, com auxíl io dos Supervisores de Seção e dos 
demais servidores deste Juizado, garantir o fiel e regular cumprimento desta Portaria. 
 Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de su a publicação. 
 Cumpra-se. Publique-se. 

Brasília, 16 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: 
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PORTARIA Nº 161 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011 
 DESIGNAR, nos termos do art. 38, da Lei nº 8.112/90, com re dação 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 

Ana Lucia Rozas 
Teixeira 

Mat: 1400115 

Supervisor da Seção de Execuções 
da 7ª Vara  

 

FC-05 30.1 a 8.2.2012 
 

Gicélia Balbino Araújo Férias 

Celso Damasceno 
Mat: 1400375 

Supervisor da Seção de Suporte 
Administrativo da 27ª Vara  

FC-05 9 a 18.1.2012 Glaucia Luzia Teixeira Férias 

Cristiana Veloso 
Borges Von Sperling 

Mat: 1221103 

Supervisor da Seção de Execuções 
da 12ª Vara  

 

FC-05 9 a 22.1.2012 Joana Valeria Coutinho 
Ferreira Lima 

Férias 
 

Diana Lúcia de Oliveira 
Sarmento 

Mat: 1290003 

Oficial de Gabinete do Juiz Federal 
Titular da 14ª Vara  

FC-05 9 a 18.1.2012 Hélio Luniere de 
Azevedo 

Férias 

Fabiene Matos de 
Albuquerque Loiola 

Mat: 1400355 

Supervisor da Seção de Execuções 
da 4ª Vara  

FC-05 9 a 18.1.2012 Maria Geilza Feitosa 
Araujo de Carvalho 

Férias 

Francisca Coelho de 
Rose da Silva 
Mat: 1400308 

Supervisor da Seção de Suporte 
Administrativo da  

4ª Vara  

FC-05 31.1 a 3.2.2012 Fernanda Vilazante 
Castro 

Férias 

Gilmar Braz 
Mat: 1400000 

Supervisor da Seção de Protocolo e 
Informações Processuais da 21ª 

Vara  

FC-05 16 a 25.1.2012 Helena Aparecida 
Teixeira de Brito 

Férias 

Hélcio Marciano da 
Silva 

Mat: 1400255 

Oficial de Gabinete do Juiz Federal 
Titular da 26ª Vara 

FC-05 9 a 27.1.2012 Daniele Costa e Silva Férias 

João Carlos Botelho 
Alkmim Cunha 
Mat: 987303 

Oficial de Gabinete do Juiz Federal 
Substituto da  

21ª Vara 

FC-05 9 a 26.1.2012 Áurea da Silva Braz 
Fonseca 

Férias 

 
PORTARIA Nº 162 DE 16 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 

João Carlos de Oliveira  
Mat: 1283903 

Supervisor da Seção de Protocolo e 
Informações Processuais da 7ª Vara  

FC-05 23.1 a 1.2.2012 
 

Sebastião dos Santos 
Neves 

Férias 

Josias Galvão Dias 
Mat: 186403 

Supervisor da Seção de 
Processamento e Procedimentos 

Diversos da 7ª Vara  
 

FC-05 18 a 27.1.2012 e  
30.1 a 8.2.2012 

Milice Leite Santos Férias 
 

Kaliany Pereira dos 
Santos Silva 

Mat: 1400360 
 

Supervisor da Seção de 
Processamento e Informações 

Processuais da 9ª Vara  

FC-05 9 a 18.1.2012 Maurício Corrêa Peres Férias 

Lázaro Luis Lucas 
Mat: 1400011 

Supervisor da Seção de Execuções 
da 14ª Vara 

 

FC-05 9 a 18.1.2012 Fábio Nunes Sad 
 

Férias 
 

Lígia Maria da Rocha 
Viana 

Mat: 995403 

Diretor do Núcleo de Recursos 
Humanos – NUCRE 

FC-06 9 a 18.1.2012 Juliana de Freitas 
Prevelato 

Férias 

Maria Verônica Paes 
Ferrari 

Mat: 1400218 

Supervisor da Seção de Execuções 
da 5ª Vara 

FC-05 30.1 a 4.2.2012 e 6 
a 17.2.2012 

Silvana Brito  
Costa Amaral 

Férias 
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Marilene Quaresma 
Dantas Orelli 
Mat: 1034003 

Oficial de Gabinete do Juiz Federal 
Titular da 21ª Vara 

FC-05 9 a 18.1.2012 Cláudia Freire Franco Férias 

Mário Sérgio Goulart 
Oliveira 

Mat: 1313603 

Supervisor da Seção de Suporte 
Administrativo da 21ª Vara 

FC-05 9 a 20.1.2012 Nilton Ribeiro Paes Férias 

Nalice Carvalho Branco 
Mat: 1400160 

Oficial de Gabinete do Juiz Federa 
da 22ª Vara 

FC-05 9 a 23.1.2012  
e  

24.1 a 2.2.2012 

José Francisco de Paula 
Freitas Portella 

Férias 

 
PORTARIA Nº 163 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011 
 DESIGNAR, nos termos do art. 38, da Lei nº 8.112/90, com re dação 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 

Graziela Borges de 
Amorim 

Mat: 1342403 

Oficial de Gabinete do Juiz Federal 
Substituto da  

8ª Vara  

FC-05 12 a 15.12.2011 Alessandra Bragança 
dos Reis 

Férias 

Luciana da Silva 
Lucena 

Mat: 1333003 

Supervisor da Seção de 
Contabilidade do NUCOI 

FC-05 6 e 9.12.2011 Neide Barbosa da Silva Participação em 
treinamento e 

compensação de dia 
trabalhado no recesso 

forense 

Lucy dos Prazeres 
Mendes Fernandes 

Mat: 1285803 

Diretor do Núcleo de  
Controle Interno - NUCOI 

 

FC-06 6.12.2011 Adriana Pinho Rocha Participação em 
treinamento 

Maria Aparecida 
Guimarães da Cruz 

Nunes 
Mat: 1140103 

Encarregado do Setor de Análise e 
Escrituração Contábil do NUCOI 

 

FC-04 9.12.2011 Josemar Rodrigues de 
Queiroz 

Compensação de dia 
trabalhado no recesso 

forense 
 

Maria Liduina de Souza 
Mat: 233003 

Supervisor da Seção de 
Informações Processuais da 26ª 

Vara  

FC-05 9 a 18.12.2011 Laerço Lustosa Melo Férias 

Rosynalva Fernandes 
Batista 

Mat: 1275403 

Encarregado do Setor de Análise de 
Programas e Benefícios Sociais do 

NUCOI 

FC-04 6 a 9.12.2011 João Batista Correa da 
Costa 

Licença para tratamento 
de saúde 

Ricardo Wilson Santos 
Guimarães 

Mat: 1302403 

Supervisor da Seção de 
Processamento e Procedimentos 

Diversos da 10ª Vara 

FC-05 12 a 23.9.2011 
e 

3 a 15.11.2011 

Patricia Lopes 
Rodrigues Prado 

Licença capacitação 

Ricardo Wilson Santos 
Guimarães 

Mat: 1302403 

Supervisor da Seção de Suporte 
Administrativo da  10ª Vara 

 

FC-05 26.10 a 2.11.2011 e  
16 a 25.11.2011 

 

Cintia Barreto Nunes de 
Melo 

Férias 

 

 

DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 2.801/2011 – JFDF 

Por meio do documento acostado a fls. 4, o servidor  VALDIR DIAS BRITO requereu 
concessão de Licença Capacitação Profissional , a ser gozada no período de 9.1.2012 a 7.4.2012 , 
totalizando 90 (trinta) dias, em virtude de estar m atriculado no Curso de Cidadania e Ética no 
Serviço Público e no Curso de Primeiros Socorros, p romovidos pelo Centro de Educação 
Profissional– CENED. 
 Considerando as informações do NUCRE, fls. 12/13, prestadas na forma do art. 4º da 
Resolução/PRESI 600-07, de 15.4.2008, do TRF/1ª Reg ião, e mediante a delegação de competência 
outorgada no art. 1º, inciso I, alínea “h” da Porta ria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DEFIRO o 
pedido e, consequentemente, CONCEDO ao servidor 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 ao interessado e demais providências. 

Brasília, 16 de setembro de 2011.  
 
 

 
 
 


