
 

  
 

 
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 

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

ANO XVIII 

Nº. 011 
Brasília-DF, 24 de janeiro de 2012 

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

DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 
 

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 21 DE 24 DE JANEIRO DE 2012 

Lotar, a partir de 19.1.2012,  o servidor André  Luis Noleto Pinto , matrícula nº 1400395, 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º Grau – 
Seção Judiciária do Distrito Federal, na Secretaria Administrativa . 
 
PORTARIA Nº 22 DE 24 DE JANEIRO DE 2012 

Relotar, a partir de 20.1.2012 , o servidor André Luis Noleto Pinto , matrícula nº 
1400395, Técnico Judiciário, Área Administrativa, d o Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 
1º Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, na 1ª Vara Federal . 

 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 0980/2010 – JFDF 

Tendo em vista o acerto de pagamento da ex-servidor a VIVIANE MAIA DO AMARAL,  decorrente 
de desligamento em face da revogação de sua cessão,  conforme Portaria n. 194, fls. 26, e com 
base na informação do NUCOI, fls. 27, e do NUCRE, f ls. 35, AUTORIZO a reposição ao erário no 
valor determinado, na forma solicitada às fls. 34.  

Ao NUCAF para providências, observando-se as orient ações do NUCOI, itens 5.1 e 5.2, 
fls. 27.  

Em seguida, ao NUCRE para as demais providências. 
Brasília, 24 de janeiro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.991/2011 

Com base nas informações da Diretora da Secretaria Administrativa, que tratam de 
procedimentos para contratação de fornecimento de g êneros alimentícios durante o exercício de 
2012, atendidas as disposições da Lei 10.520/02, do  Decreto 5.450/2005, da Lei Complementar 
123/2006, da Lei 8.666/1993, e considerando que a m inuta do Edital e Contrato às fls. 99-114 e 
116-124 e o Termo de Referência às fls. 89-92, fora m analisados pela ASJUR (fls. 127) e pela 
SEAJU (fls. 126), respectivamente: 

1)  APROVO o Termo de Referência às fls. 89-92; 
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 as providências, devendo ser verificada a disponibilidade orçamentár ia 
previamente à contratação.  

Brasília, 24 de janeiro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.090/2011 

Tendo em vista requerimento de relotação da servido ra WERUSKA FIGUEIREDO DE FREITAS, 
por motivo de saúde, e considerando o parecer da Ju nta Médica desta Seccional, fls. 57-58, 
AUTORIZO  a relotação da servidora na 10ª Vara Fede ral, localizada no Ed. Cidade de Cabo Frio 
– Asa Norte 510. 

Brasília, 24 de janeiro de 2012. 
 
 
 



  

 

  

ANO XVIII Nº. 011 BOLETIM INTERNO INFORMATIVO 
Brasília – DF, 24 de janeiro de 2012 

Pág.  2 

PROCESSO Nº 3.001/2011 – JFDF 
Tendo em vista acerto de pagamento do ex-servidor HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA, 

decorrente de vacância, e com base na informação do  NUCRE, fls. 42, AUTORIZO os acertos 
expressos na planilha resumo de fls. 35, mediante c ompensação dos valores, devendo o ex-
servidor repor ao erário o montante determinado, na  forma solicitada às fls. 41 . 

Ao NUCAF para registro da dívida, bem como emissão da GRU, conforme solicitado às fls. 
41. 

Em seguida, ao NUCRE para providências. 
Brasília, 24 de janeiro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0202/2012 – JFDF 

Com base nas informações da Diretora do Núcleo de A dministração Financeira e 
Patrimonial – NUCAF, às fls. 04, AUTORIZO a emissão de empenho, no limite provisionado para 
cobrir as despesas decorrentes dos serviços prestad os ao Pró-Social, por credenciados - Pessoa 
Jurídica  no exercício de 2012, bem como reforços e anulaçõe s que se fizerem necessárias a sua 
fiel execução. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 24 de janeiro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 0203/2012 – JFDF 

Com base nas informações da Diretora do Núcleo de A dministração Financeira e 
Patrimonial – NUCAF, às fls. 04, AUTORIZO a emissão de empenho, no limite provisionado para 
cobrir as despesas decorrentes dos serviços prestad os ao Pró-Social, por credenciados – Pessoa 
Física  no exercício de 2012, bem como reforços e anulaçõe s que se fizerem necessárias a sua 
fiel execução. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 24 de janeiro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0204/2012 – JFDF 

Com base nas informações da Diretora do Núcleo de A dministração Financeira e 
Patrimonial – NUCAF, às fls. 04, AUTORIZO a emissão de empenho, no limite provisionado para 
cobrir as despesas decorrentes de reembolsos de des pesas médicas e odontológicas aos 
servidores inscritos no Pró-social, no exercício de  2012, bem como reforços e anulações que se 
fizerem necessárias a sua fiel execução. 
 Ao NUCAF para providências. 

Brasília, 24 de janeiro de 2012. 

 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 2.741/2011 – JFDF 

Com base nas informações do NUCAF, fls. 123, na dis ponibilidade orçamentária, fls. 17, 
e mediante a delegação de competência prevista na P ortaria DIREF n. 722, de 11.9.2009: 

1) AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL,  no valor total   de R$ 284,33  (duzentos e oitenta e quatro 
reais e trinta e três centavos), a título de indeni zação a serviços de telefonia fixa comutada 
a longa distância nacional e internacional, no Ed. Cidade de Cabo Frio, conforme  Nota Fiscal, 
fls. 23; 

2) RETIFICO   o despacho de fls. 19, no sentido de fazer consta r o valor correto do 
empenho R$ 1.544,30 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e tri nta centavos); 

3) AUTORIZO o cancelamento parcial da Nota de Empenho n. 2011N E000855, fls. 20, no 
valor de R$ 1.114,32  (um mil, cento e quatorze reais e trinta e dois ce ntavos). 
           Ao NUCAF para providências.  

Brasília, 24 de janeiro de 2012. 
 
 

 
 
 
 

 


