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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 
 
 Institui, no âmbito da Seção Judiciária do Distrito  Federal, Comissão de Incentivos 
Funcionais para o exercício de 2012. 
 

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-Geral da Justiça Federal da 1ª Região,  e 
 CONSIDERANDO os termos da Resolução/PRESI 600-08, de 16/04/2008 , do TRF/1ª Região, que 
alterou a Resolução 19, de 17.11.2000, dispondo sob re a concessão de incentivos funcionais no 
âmbito da Justiça Federal da Primeira Região; RESOLVE: 
 
PORTARIA DIREF Nº 241 DE 18 DE ABRIL DE 2012 
 Art. 1º Instituir a Comissão de Incentivos Funcion ais relativa ao exercício de 2012, 
com a seguinte composição: 
 I   – Juíza Federal Solange Salgado (Presidente); 
 II  – Prinscila de Pádua Mourão (membro); 
 III – Sandra Ramos Cerqueira (membro). 
 Parágrafo único.  Caberá à Comissão de Incentivos Funcionais, a part ir das indicações 
oriundas das diversas unidades da Seção Judiciária,  elaborar o relatório com base no qual 
serão concedidos os incentivos funcionais de “Honra  ao Mérito” e de “Destaque Institucional” a 
servidores e equipes de trabalho, respectivamente, mediante portaria da Direção do Foro. 
 

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 243 DE 18 DE ABRIL DE 2012 

Lotar, a partir de 16.04.2012,  o servidor João  Paulo Fernandes Vieira , matrícula nº 
1400405, Técnico Judiciário, Área Administrativa, d o Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 
1º Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, na 4ª Vara Federal. 

 
PORTARIA Nº 244 DE 18 DE ABRIL DE 2012 

Tornar sem efeito o período de 30.03 a 14.04.2012  da Portaria nº 211/2012-DIREF que 
designou  a servidora Cláudia Nascimento Ferreira,  matrícula nº 1302503, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiç a Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do 
Distrito Federal, para substituir Altina Tavares Ca valcante Luján Alberca, no cargo em 
comissão CJ-03, de Diretor de Secretaria da 6ª Vara , no período de 28.03 a 14.04.2012,  em 
virtude da interrupção de férias da titular. 
 
 

COJEF 

 
PORTARIA 

 
 Institui o Núcleo de Conciliação Prévia dos Juizad os Especiais Federais na Seção 
Judiciária do Distrito Federal. 

O Juiz Federal RUI COSTA GONÇALVES, Presidente da Turma Recursal e Coordenador dos 
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal.      

CONSIDERANDO o número expressivo de ações promovidas particular mente contra a Caixa 
Econômica Federal – CEF, nos Juizados Especiais Fed erais e sua Turma Recursal nesta Seccional, 
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que apresentam potencial para resolução dos respect ivos litígios por meio de conciliação sem a 
necessidade de abertura da fase de instrução; 
 CONSIDERANDO que os Juizados Especiais Federais nesta Seccional  possuem estrutura 
adequada para a resolução precoce de litígios, vez que albergam unidades da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Defensoria Pública da União e Núcleos de Assistência Jurídica sob a 
responsabilidade de Instituições de Ensino Superior  do Distrito Federal, todas em pleno 
funcionamento à disposição dos jurisdicionados que eventualmente necessitem de serviços 
jurídicos especializados visando à orientação e ao acompanhamento técnico em audiências 
formais e informais de competência dessas unidades jurisdicionais especiais; 
 CONSIDERANDO que a solução de litígios por meio da conciliação deve ser estimulada para 
que as partes litigantes efetivamente se sintam sat isfeitas com os serviços prestados nos 
Juizados Especiais Federais, RESOLVE: 

  
PORTARIA Nº 02 DE 18 DE ABRIL DE 2012 

Art. 1º. Fica instituído o Núcleo de Conciliação Prévia  nos Juizados Especiais Federais 
do Distrito Federal, vinculado à Coordenação Seccio nal dessas unidades jurisdicionais.  

§ 1º. O Núcleo de Conciliação Prévia  contemplará, inicialmente, as demandas formuladas 
contra a Caixa Econômica Federal, mediante assinatu ra de Termo de Cooperação. 

§ 2º. Havendo interesse das demais entidades que in tegram a Administração Pública 
Federal Direta e Indireta, estas poderão ter suas d emandas encaminhadas na forma tratada nesta 
Portaria, desde que pleiteiem perante a Coordenação  Seccional dos Juizados Especiais Federais, 
pelos seus respectivos representantes legais. 

§ 3º. O Termo de Cooperação será subscrito pelo Jui z Federal Diretor do Foro, Juiz 
Federal Coordenador dos Juizados Especiais Federais  e representante legal da Entidade Pública 
Federal interessada, com cópia a ser remetida ao Co ordenador Regional dos Juizados Especiais 
Federais – 1ª Região.  

Art. 2º. Tomado a termo o pedido autoral ou recebid a a petição inicial e os documentos 
apresentados, no Setor de Atermações, as respectiva s peças serão digitalizadas e inseridas no 
ambiente digital da Justiça Federal imediatamente, após o que serão devolvidas ao interessado.  

§ 1º. A petição ou termo inicial e os documentos qu e o instruem serão enviados, para 
fim de controle, ao Núcleo de Conciliação, que os r eenviará de imediato à Caixa Econômica 
Federal – CEF, através do endereço eletrônico cadas trado, para que, no prazo de até setenta e 
duas (72) horas, informe acerca da viabilidade ou i nviabilidade de conciliação prévia naquele 
caso concreto, considerando-se presente a segunda h ipótese em caso de término daquele lapso 
sem manifestação. 

§ 2º. Em caso de demandante assistido por Advogado munido de procuração, deverá constar 
expressamente na petição inicial pedido visando à s ubmissão da lide ao regime instituído por 
meio do presente ato normativo.  

Art. 3º. Apresentada informação no sentido de que h á possibilidade de conciliação, o 
Núcleo de Conciliação providenciará a designação de  data e hora para a realização de audiência 
de conciliação prévia, notificando os interessados preferencialmente fazendo uso de meio 
eletrônico ou, não sendo possível, através de telef one ou telegrama.  

Parágrafo único.  A audiência de conciliação prévia  será realizada no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, contado da data em que forem rece bidos a petição ou termo inicial e 
respectivos documentos no âmbito do Núcleo de Conci liação dos Juizados Especiais Federais.  

Art. 4º. Concordando o demandante com a oferta apre sentada pela demandada, o termo ou 
petição inicial e os documentos respectivos, bem as sim a proposta de acordo, serão 
distribuídos imediatamente a uma das Varas de Juiza dos Especiais Federais, para que haja 
homologação por sentença. 

Art. 5º. Concluída a fase de conciliação, os autos permanecerão à disposição das partes 
por no máximo trinta (30) dias, após o que serão en viados com baixa ao arquivo, 
independentemente de nova determinação judicial nes se sentido. 

Parágrafo único. Verificando-se que, pelos termos d o acordo homologado, não se faz 
necessária a observância do caput do presente artig o, os autos serão remetidos imediatamente 
ao arquivo, com baixa na distribuição.  

Art. 6º. Encontrando-se o processo sob exame da Tur ma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais, a proposta de conciliação será apresentad a ao Juiz Relator, preferencialmente antes 
da inclusão do recurso em pauta. 

§ 1º. A Secretaria da Turma Recursal adotará proced imento semelhante ao previsto no 
art. 3º desta Portaria, com as devidas adaptações. 

§ 2º. Verificando-se a ausência eventual ou impedim ento legal do Juiz Relator a quem 
couber homologar a proposta de acordo, quando o dem andante se encontrar nas instalações dos 
Juizados Especiais Federais, caberá homologação por  outro Juiz Relator ou Juiz Suplente ou 
pelo Juiz Presidente, sob regime excepcional de pla ntão temporário. 

§ 3º. Homologada a proposta de acordo, será imediat amente certificado o trânsito em 
julgado, seguindo-se a devolução dos autos à Vara F ederal de origem.  

Art. 7º. Frustrada a tentativa de conciliação prévi a, a petição ou termo inicial e 
documentos que o instruem serão distribuídos normal mente, submetendo-se ao rito estabelecido 
para as ações de competência dos Juizados Especiais  Federais.  

Art. 8º. Cópias da presente Portaria serão remetida s ao Presidente do Tribunal Regional 
Federal – 1ª Região, ao Coordenador Geral da Justiç a Federal na Primeira Região, ao 
Coordenador Regional dos Juizados Especiais Federai s da Primeira Região, à Direção do Foro da 
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Seção Judiciária do Distrito Federal, aos Juízes lo tados ou em auxílio nas Varas de Juizados 
Especiais Federais no Distrito Federal, à Ordem dos  Advogados do Brasil – Seção do Distrito 
Federal, à Defensoria Pública do Distrito Federal, à Superintendência da Caixa Econômica 
Federal no Distrito Federal e às Instituições de En sino Superior que mantém Núcleos de Prática 
Jurídica nos Juizados Especiais Federais desta Secc ional.  

Art. 9º. A presente Portaria entra em vigor na data  de sua publicação. 
Art. 10º. Fica revogada a PORTARIA N.01/2012, de 29  de março de 2012. 
Publique-se. Registre-se. Afixe-se. 
 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHO 

 

 
PROCESSO Nº 0113/1998  

A servidora JULIANA DE FREITAS PREVELATO solicita a lteração do curso a ser freqüentado 
referente à Licença Capacitação Profissional deferi da para o período de 30.04 a 04.05.2012 (5 
dias), conforme despacho de fls. 109.  
 Com base nas informações do NUCRE, fls. 114, e ten do em vista a delegação de 
competência prevista no art. 1º, inciso I, alínea “ h” da Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009, 
DEFIRO a alteração solicitada, no sentido de que o curso a ser freqüentado passa a ser o Curso 
de Português Instrumental – módulo I – Concordância  Nominal, promovido pela UNICORP no período 
de 18.04 a 18.05.2012, com fundamento no art. 87 da  Lei n. 8.112/90 c/c o artigo 22 da 
Resolução CJF n. 05/2008. 
 Ao NUCRE para dar ciência à servidora e demais pro vidências. 

Brasília, 18 de abril de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


