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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº 1.328/2009 

Tendo em vista acertos de pagamento da servidora ED LAMAR CABRAL DOS SANTOS GRAÇANO, em 
razão de seu retorno ao órgão de origem, e conforme  informações do NUCOI, fls. 56, e do NUCRE, 
fls. 60, bem como nos termos da Resolução CJF 106/2 010: 

1)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, referente ao principal, em favor da se rvidora; 

2)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, referente a correção monetária, e do v alor determinado, referente a 
juros, calculados até maio/2012, em favor da servid ora; 

3)  AUTORIZO os acertos financeiros de acordo com a pla nilha às fls. 58, que após as 
compensações devidas, a servidora tem a receber o v alor de R$ 4.738,78 (quatro mil, 
setecentos e trinta e oito reais e setenta e oito c entavos). 

Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de maio de 2012. 
 
PROCESSO Nº 642/2011 - JFDF 

Com base na informação da Diretora da Secretaria Ad ministrativa, fls. 336, e na 
Informação/NUCOI n. 330, fls. 335/335-v, que tratam  de solicitação formulada pela empresa 
SETER SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. , relativa à liberação do valor retido em 
conta vinculada, em face da despesa com o pagamento  de verbas rescisórias a 14 (quatorze) 
mensageiros, 1(um) operador de computador e 1(um) a scensorista, prestadores de serviços, 
AUTORIZO a liberação dos recursos da conta vinculada no mon tante de R$ 70.199,55 (setenta mil 
cento e noventa e nove reais e cinquenta e cinco ce ntavos) ,  na forma recomendada no item 3.4 
da informação de fls. 335 . 
 Ao NUCAF para: 

a) providenciar a liberação dos recursos; 
b)solicitar à contratada a comprovação de quitação das indenizações trabalhistas; 
c) fazer constar na ordem de serviço que instituiu a comissão gestora do contrato a 

atribuição de, em fase preliminar ao encaminhamento  dos autos à deliberação, ratificar as 
informações relativas aos desligamentos que derem o rigem aos pedidos de restituição dos 
valores provisionados  em conta vinculada, apresentadas pela empresa cont ratada. 

Após, ao NUASG para: 
1) prestar os esclarecimentos quanto ao disposto no  item 3.3.1 da informação NUCOI, 

fls. 335,  conforme solicitado no despacho de encam inhamento daquele Núcleo; 
2) tomar ciência da determinação contida no “item c ”, acima. 
Brasília, 24 de maio de 2012 

 
PROCESSO Nº 1.128/2011 

Tendo em vista acertos de pagamento da servidora EL ISÂNGELA DE ALMEIDA MACEDO 
DEFILIPPO, referente a progressão funcional no ano de 2010, e conforme informações do NUCOI, 
fls. 24, e do NUCRE, fls. 28, bem como nos termos d a Resolução CJF 106/2010: 

1)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do 
valor determinado, referente ao principal, em favor  da servidora; 

2)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do 
valor determinado, referente a correção monetária, e do valor de R$ 284,81 
(duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um c entavos), referente a juros, 
calculados até maio/2012, em favor da servidora; 

3)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal. 

Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de maio de 2012. 
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PROCESSO Nº 2.902/2011 
Tendo em vista acertos de pagamento da servidora IZ ABEL CRISTINA RODRIGUES COSTA, em 

razão de seu retorno ao órgão de origem, e conforme  informações do NUCOI, fls. 39, e do NUCRE, 
fls. 42, bem como nos termos da Resolução CJF 106/2 010: 

1)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do 
valor determinado, referente ao principal, em favor  da servidora; 

2)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do 
valor determinado , referente a correção monetária,  e do valor determinado, 
referente a juros, calculados até maio/2012, em fav or da servidora; 

3)  AUTORIZO os acertos financeiros de acordo com a pla nilha às fls. 41, que após as 
compensações devidas, a servidora tem a receber o v alor determinado. 

Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 24 de maio de 2012. 
 
PROCESSO Nº 034/2012 – JFDF 

 Diante das informações da Diretora da SECAD, do par ecer da ASJUR, fls. 31, e obedecidas 
as disposições do art. 17, II, “a” da Lei 8.666/93,  e a IN 14-16, de 02.03.95, do TRF/1ª 
Região, APROVO a minuta do Edital de Alienação de Bens Móveis n. 01/2012, fls. 11/13.  

Ao NUCAF para providências. 
 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHOS 

 
 

 
PROCESSO Nº 0113/1998 - JFDF 

Por meio do documento acostado a fls. 118, a servid ora JULIANA DE FREITAS PREVELATO 
requereu concessão de Licença Capacitação Profissional,  a ser gozada no período de 10.9.2012 a 
28.9.2012,  totalizando 19 (dezenove) dias, em virtude de esta r matriculada no Curso “Relações 
humanas no trabalho”, promovido pelo CENED – Centro  de Educação a Distância, fls. 119/124. 
 Considerando as informações do NUCRE, fls. 125/126 , prestadas na forma do art. 4º da 
Resolução/PRESI 600-07, de 15.4.2008, e mediante a delegação de competência outorgada no art. 
1º, inciso I, alínea “h” da Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DEFIRO o pedido e, 
consequentemente, CONCEDO à servidora JULIANA DE FR EITAS PREVELATO 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 à interessada e demais p rovidências. 

Brasília, 24 de maio de 2012. 
 

PROCESSO Nº 0586/2012 - JFDF 
Em face da solicitação de fls. 41, e com base na de legação de competência consignada no 

Art. 3º, II, da Portaria n. 722, de 11.09.2009, AUT ORIZO o pagamento do valor apurado às fls. 
41, referente à nota de empenho 2012NE000363, fls. 16,  à instrutora LEILA MARIA MOREIRA, por 
ter ministrado nesta Seccional o Curso de Expedição  de Precatórios.  
 Ao NUCAF para as providências. 
 Brasília, 24 de maio de 2012. 


