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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
 
 
 Institui, no âmbito da SJDF, o PRÊMIO PRESTADOR DE SERVIÇO/2012, destinado a agraciar 
prestadores de serviços terceirizados que se destac aram no período anual 2011/2012. 

 
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 a Resolução/PRESI 600-08, de 16/04/2008, do TRF/1ª  Região, que alterou a 
Resolução 19, de 17.11.2000, que dispõe sobre a con cessão de incentivos funcionais a 
servidores da Justiça Federal da Primeira Região; 
 CONSIDERANDO a importância dos empregados terceirizados para o desenvolvimento das 
atividades desta Seção Judiciária; RESOLVE: 
  
PORTARIA Nº 295 DE 10 DE MAIO DE 2012 
 Art. 1º  Instituir, no âmbito da Seção Judiciária do Distri to Federal, o PRÊMIO 
PRESTADOR DE SERVIÇO/2012, destinado a agraciar, em  toda a Seccional, 5 (cinco) prestadores de 
serviços terceirizados que se destacaram no período  anual 2011/2012, indicados segundo 
critérios previstos no artigo 5º desta portaria. 

Art. 2º  As indicações serão realizadas por Magistrados, Di retores de Secretaria e 
Diretores de Núcleos, limitadas a 2 (dois) candidat os. 

§ 1º Cada indicação deverá ser acompanhada de justi ficativa fundamentada, destacando a 
atuação do prestador de serviço. 

§ 2º As indicações sem justificativa serão desconsi deradas. 
§ 3º As indicações deverão ser entregues na Secreta ria Administrativa, no período de 14 

a 18.05.2012, sendo desclassificadas as que forem e ntregues após esse prazo. 
 Art. 3º  Instituir Comissão para, a partir das indicações r ecebidas, elaborar o 
relatório que servirá de base para a concessão do P RÊMIO. 
 Parágrafo único.  O PRÊMIO será concedido mediante portaria da Direç ão do Foro. 
 Art. 4º  Designar os servidores abaixo relacionados para co mporem a Comissão de que 
trata o artigo 3º desta portaria: 
  I – CLEBER GUIMARÃES BELLUCO (Presidente); 
      II – LOÍLA BARBOSA AGUIAR DE ALMEIDA (membro) ; 
      III – VALDIR PAES LANDIM (membro). 
 Art. 5º  Os critérios de elegibilidade para a indicação dos  prestadores de serviço são 
os seguintes: 

I – demonstração de dedicação excepcional e desempe nho destacado no exercício de suas 
funções; 

II – capacidade de iniciativa diante das dificuldad es; 
III – relacionamento cortês com as pessoas. 

 Art. 6º A entrega do PRÊMIO ocorrerá no dia 25.05. 2012 (sexta-feira), no Auditório do 
Edifício-Sede I desta Seccional. 
 

A Diretora do Foro da Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito 
Federal, no uso de suas atribuições legais, com bas e na análise realizada e nas informações 
prestadas pelo Núcleo de Recursos Humanos que consi derou o requerimento como de acordo com o 
que estabelecem os artigos 73 e 74 da Lei n. 8.112/ 90, regulamentados pela Resolução n. 
04/2008, com as alterações da Resolução n. 173/2011  e c/c Resolução n. 88/2009, todas do 
Conselho da Justiça Federal, resolve:  
 
PORTARIA Nº 296 DE 10 DE MAIO DE 2012 
 I – Autorizar a prestação de serviço extraordinári o a ser realizado pelo(s) servidor(s) 
abaixo relacionado(s), de acordo com o(s) período(s ) indicado(s): 
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20ª VARA FEDERAL 

Nome Período(s) Total de horas 

Josenilda de Melo Albuquerque 11/06 a 15/06/2012 10 

Andréia Paulina de Souza 04/06 a 05/06 e 11/06 a 15/06/2012 14 

Mônica de Jesus Costa  11/06 a 15/06 e 18/06 a 22/06/2012 20 

Ana Raquel Martins dos Santos  04/06 a 06/06 e 11/06 a 15/06/2012 16 

Márcia Lopes Cançado  11/06 a 15/06/2012 10 

 II – Autorizar o pagamento das horas extras ao(s) servidor(es) acima relacionado(s), 
mediante comprovação da efetiva prestação por meio de Ficha Individual de Freqüência de 
Serviço Extraordinário - FIFSE, devidamente preench ida. 
 
  

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 2.544/2011 – JFDF 

 Considerando as informações prestadas pela Diretora  da SECAD, fls. 87, em relação ao 
requerimento apresentado pela servidora LARISSA DE MENEZES JANSEN, fls.6, e com base no 
parecer da SEAJU, fls. 84/86, DECIDO: 
 a) quanto ao primeiro pedido, CONSIDERAR como “aci dente de serviço” a queda sofrida 
pela servidora, no dia 20.5.2011, nas dependências da SECOS, não obstante a preexistência de 
moléstia capaz de ter contribuído para o acidente ( relatório médico, fls. 60), uma vez que o 
fato ocorrido encontra amparo na legislação de regê ncia; 
 b) INDEFIRIR o pedido de ressarcimento integral da s despesas médicas decorrentes do 
mencionado acidente, por falta de amparo legal, pos to que há disponibilidade de tratamento na 
rede pública de saúde e, ainda, por que não houve r ecomendação da junta médica oficial (medida 
de exceção) para que o tratamento fosse realizado e m instituição privada, conforme disposto no 
art. 213, parágrafo único, da Lei 8.112/1990; 
 c) NEGAR PROVIMENTO ao pedido de suspensão do desc onto em folha de pagamento do 
custeio de parte das despesas decorrentes da cirurg ia da servidora, considerando que sua 
implementação ocorreu no âmbito do PRO-SOCIAL, cuja  regulamentação é de competência do TRF/1ª 
Região, e, portanto, a suspensão deverá ser pleitea da ao PRO-SOCIAL.   

Ao NUCRE para notificar a servidora da presente dec isão. 
 Brasília, 10 de maio de 2012. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHOS 

 
 
 

PROCESSO Nº 0553/2012 
Visando à aquisição de calculadoras de mesa, atendi das às disposições da Lei 10.520/02, 

dos Decretos 3.555/2000, 3.931/2001 e 5.450/2005, d a Lei Complementar 123/2006, da Lei 
8.666/1993, considerando o parecer da ASJUR, fls. 5 9, bem como a delegação de competência 
prevista na Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009, A UTORIZO a abertura de procedimentos 
licitatórios, na modalidade Pregão, a serem realiza dos por pregoeiro (a) e sua equipe de 
apoio, designados pela portaria SECAD n. 51, de 02. 05.2012. 

Ao NUCAF para providências, devendo observar as recomendações da ASJUR, fls. 59 .  
Brasília, 10 de maio de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.070/2012 - JFDF 

Defiro  o pedido formulado pela servidora, GIORDANA BRUNA DE QUEIROZ CAVALCANTE SILVA 
Técnico Judiciário, do Quadro de Pessoal desta Seçã o Judiciária do Distrito Federal, no 
sentido de que seu filho Gabriel Mateus de Queiroz Cavalcante Silva  seja incluído como 
dependente em seus assentamentos funcionais, para f ins de abatimento de Imposto de Renda 
Retido na Fonte - IRRF, a partir do mês de Junho/2012 , nos termos do artigo 4º, inciso III, 
“f”, c/c artigo 35, inciso III, da Lei nº 9.250/95,  publicada no Diário Oficial da União de 
27/12/95, alterada pelas Leis nº 10.451, de 10.05.2 002; 11.311, de 13.06.2006, 11.482, de 
31.05.2007 e nº 12.469 2011, com base na delegação de competência consignada no art. 6º, I, 
“q”, da Portaria DIREF nº 722, de 11.9.2009. 
 Publique-se. 
 Brasília-DF, 10 de maio de 2012.  
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PROCESSO Nº 1.071/2012 - JFDF 
Defiro o pedido formulado pela servidora Giordana Bruna  de Queiroz Cavalcante Silva , 

técnico Judiciário, do quadro de pessoal desta Seçã o Judiciária, no sentido de que lhe seja 
pago o benefício do Auxílio-Natalidade, no valor de  R$ 492,77 (quatrocentos e noventa e dois 
reais e setenta e sete centavos), tendo em vista o nascimento de seu filho Gabriel Mateus de 
Queiroz Cavalcante Silva,  nascido em 21/04/2012, nos termos do artigo 196, d a Lei nº 8.112/90 
c/c o art. 5º, da Resolução nº 2/2008, do Conselho da Justiça Federal e Portaria nº 2.258, da 
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Pla nejamento, Orçamento e Gestão, de 12 de 
setembro de 2011, publicada no DOU em 13 de setembr o de 2011 e, ainda, conforme competência 
que me foi delegada pela Diretoria do Foro desta Se ccional, por meio da Portaria DIREF nº 
722/2009. 
 Publique-se. 
 Brasília-DF, 10 de maio de 2012.  
 

PROCESSO Nº 1.073/2012 - JFDF 
Defiro o pedido formulado pelo servidor Luis Maurício Góes dos Santos,  técnico 

Judiciário, do quadro de pessoal desta Seção Judici ária, no sentido de que lhe seja pago o 
benefício do Auxílio-Natalidade, no valor de R$ 492 ,77 (quatrocentos e noventa e dois reais e 
setenta e sete centavos), tendo em vista o nascimen to de seu filho Rafael Silveira dos Santos , 
nascido em 21/04/2012, nos termos do artigo 196, da  Lei nº 8.112/90 c/c o art. 5º, da 
Resolução nº 2/2008, do Conselho da Justiça Federal  e Portaria nº 2.258, da Secretaria de 
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orç amento e Gestão, de 12 de setembro de 2011, 
publicada no DOU em 13 de setembro de 2011 e, ainda , conforme competência que me foi delegada 
pela Diretoria do Foro desta Seccional, por meio da  Portaria DIREF nº 722/2009. 
 Publique-se. 
 Brasília-DF, 10 de maio de 2012.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


