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DIRETORIA DO FORO 
 

DESPACHO 

 
 

PROCESSO Nº 0729/2010 
Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, tendo em vista acerto 

de pagamentos das pensionistas civis MARIA IRACY AN DREZA DE SOUSA e CARINA ANDREZA NUNES DE 
SOUSA, e visando à regularização contábil, conforme  manifestações do NUCRE, fls. 52-52v, e do 
NUCAF, fls. 54-54-v, DECIDO: 

1)  reconhecer a dívida a título de exercícios anteriores  no valor determinado, em favor 
das pensionistas, referente a parcelas recolhidas p ara esta Seccional no período de 
janeiro a julho/2011; 

2)  autorizar a reposição ao Tesouro Nacional da quanti a determinada, pelas 
pensionistas; 

 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 13 de agosto de 2012. 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHOS 

PROCESSO Nº 2.574/2010 

Trata-se de requerimento da servidora STEFÂNIA LOPE S PEREIRA GUIMARÃES objetivando 
concessão de Licença Capacitação Profissional no pe ríodo de 17.09 a 29.10.2012, totalizando 43 
(quarenta e três) dias, para realização de curso Re visão Gramatical, conforme documentos às 
fls. 20-23. 
 Com base nas informações do NUCRE, fls. 25-27, e t endo em vista a delegação de 
competência prevista no art. 1º, inciso I, alínea “ h” da Portaria DIREF n. 722, de 11.09.2009, 
DEFIRO o pedido de Licença Capacitação Profissional  da servidora, conforme disposições do art. 
87 da Lei n. 8.112/90 c/c a Resolução CJF n. 05/200 8. 
 Ao NUCRE para dar ciência à servidora e demais pro vidências. 

Brasília, 13 de agosto de 2012. 
 
PROCESSO Nº 0064/2011 - JFDF 

Tendo em vista o parecer da SEAJU, fls. 155, a mani festação do gestor do contrato, fls. 
154, e considerando a oportunidade e a conveniência  administrativas, e, ainda, uma vez que não 
houve o trânsito em julgado na via administrativa d a decisão de fls. 150, DECIDO: 

a) REVOGAR PARCIALMENTE a decisão de fls. 150, rela tivamente à aplicação da multa por 
inexecução parcial da obrigação representada pela n ota de empenho 2011NE000784 (R$ 252,35 – 
duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos, fls.140); 

b) AUTORIZAR o recebimento do material objeto da no ta de empenho 2011NE000784, entregue 
pela contratada no decorrer do prazo que lhe fora c oncedido para fins de interposição de 
recurso; 

c) MANTER a decisão de fls. 150 quanto à aplicação da multa de mora na entrega do 
objeto adquirido por meio da nota de empenho 2011NE 000785 (R$ 44,40 – quarenta e quatro reais 
e quarenta centavos, fls. 139). 

 Ao NUCAF para providências, incluindo o cálculo de  multa por mora na entrega do objeto 
adquirido por meio da nota de empenho 2011NE000784.   

Brasília, 13 de agosto de 2012. 
 
PROCESSO Nº 1.311/2012 - JFDF 
Trata-se da prestação de contas do suprimento de fu ndos 2012CSF000008, concedido ao servidor 
GUSTAVO AZEVEDO GARCIA, no valor total de R$ 7.000, 00 (sete mil reais), fls. 5. 

Em vista da informação do NUCAF, fls. 71, e da dele gação de competência consignada no 
Art. 3º, IV, da Portaria n. 722, de 11/9/2009, APRO VO a prestação de contas referente à 
aplicação de recursos do suprimento de fundos e AUT ORIZO: 
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 1) a baixa da responsabilidade do suprido; e 
 2) a anulação do saldo de empenho remanescente, na  forma solicitada às fls. 71: 

- empenho n. 2012NE000387, elemento de despesa 3.3. 90.30.96, no valor de R$ 310,80 
(trezentos e dez reais e oitenta centavos); 
- empenho n. 2012NE000388, elemento de despesa 3.3. 90.39.96, no valor de R$ 913,86 
(novecentos e treze reais e oitenta e seis centavos ); 

 Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 13 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.711/2012 - JFDF 

 Trata-se de solicitação do NUCRE, fls. 26/27, com vistas à contratação do professor 
Inácio Magalhães Filho, para ministrar o curso Aspe ctos Controversos da Legislação de Pessoal, 
para até 50 (cinquenta) servidores desta Seccional,  nos dias 1, 3, 5 e 08/10/2012, no 
auditório do Edifício Sede I. 
 O valor unitário da inscrição é determinado e há d isponibilidade orçamentária para a 
despesa, conforme consignado pela SEPLO às fls. 28.  
 Ante o exposto, com base no parecer da SEAJU, fls.  35, e na delegação de competência 
prevista na Portaria n. 722, de 11.09.2009:  

a)  RATIFICO a inexigibilidade de licitação nos termos do art. 25, inciso II, c/c art. 
13, inciso VI, da Lei n. 8.666/93; 

b)  AUTORIZO a emissão da nota de empenho em favor de Inácio Ma galhães Filho, no valor 
total determinado, conforme orientação do NUCRE, fl s. 26/27, com vistas à 
efetivação da contratação do curso Aspectos Controv ersos da Legislação de Pessoal, 
para até 50 (cinquenta) servidores desta Seccional.  

              Publique-se na imprensa oficial. 
 Ao NUCAF para providências.  
 Brasília, 13 de agosto de 2012. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


