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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 572 DE 27 DE AGOSTO DE 2012 

Art. 1º. Lotar  o servidor Antonio  Francisco Batista Miraser , matrícula nº 1400429, 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º Grau – 
Seção Judiciária do Distrito Federal, na 27ª Vara F ederal. 

Art. 2º. Designar  o referido servidor para exercer a função comissio nada FC-03, de 
Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 27ª Vara. 

 
PORTARIA Nº 582 DE 27 DE AGOSTO DE 2012 

Art. 1º . Dispensar  a servidora Patrícia Batista Beraldo , matrícula nº 1354003, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, da função comission ada FC-03, de Assistente Técnico III do 
Gabinete do Juiz Federal Titular da 11ª Vara, desig nada pela Portaria nº 189/2011-DIREF. 

Art. 2º. Designar  a referida servidora para exercer a função comissi onada FC-05, de 
Supervisor da Seção de Suporte Administrativo da 11 ª Vara Federal. 

 
PORTARIA Nº 583 DE 27 DE AGOSTO DE 2012 

Art. 1º . Dispensar  a servidora Jamile Giammarino Baleeiro , matrícula nº 1400359, do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ora à disposição desta Seccional, 
da função comissionada FC-05, de Oficial de Gabinet e do Juiz Federal Substituto da 11ª Vara, 
designada pela Portaria nº 591/2011-DIREF. 

Art. 2º. Designar  a referida servidora para exercer a função comissi onada FC-03, de 
Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz Federal Titular da 11ª Vara. 

 
PORTARIA Nº 584 DE 27 DE AGOSTO DE 2012 

 Art. 1º. Dispensar a servidora Cíntia  Paganini Costa , matrícula nº 1320204, do Quadro 
de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Feder al e dos Territórios, ora à disposição 
desta Seccional, da função comissionada FC-05, de S upervisor da Seção de Suporte 
Administrativo da 11ª Vara Federal, designada pela Portaria nº 370/2011-DIREF. 

Art. 2º. Designar  a referida servidora para exercer a função comissi onada FC-05, de 
Oficial de Gabinete do Juiz Federal Substituto da 1 1ª Vara. 

 
 

DESPACHOS 

 
 
PROCESSO Nº 1.214/1994 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento do servidor RENÊ RAMOS DA SILVA, referente à 
substituição de quintos, conforme informações do NU COI, fls. 178, e do NUCRE, fls. 183, bem 
como nos termos da 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 do se rvidor; 

2)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, referente à correção monetária, e do v alor determinado, referente a 
juros, em favor do servidor, conforme planilha de f ls. 181/182; 

3)  RECONHECER a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZAR o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal, confo rme planilhas de fls. 181/182. 

Ao NUCAF para providências, observadas as recomenda ções do NUCOI, fls. 178. 
Brasília, 27 de agosto de 2012. 
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PROCESSO Nº 146/2004 - JFDF 

Tendo em vista informação do NUCRE, fls. 165, que t rata de acerto de pagamento do 
servidor MARCELO AZEVEDO, referente à correção monetária decorrente de aver bação de tempo de 
serviço, DECIDO: 

1)  TORNAR SEM EFEITO o despacho de fls. 156, uma vez que não há incidên cia de juros 
moratórios em favor do servidor; 

2)  RECONHECER a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZAR o pagamento do 
valor determinado, referente à correção monetária, em favor do servidor, conforme 
planilhas de fls. 159/164; 

3)  RECONHECER a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZAR o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal, confo rme planilhas de fls. 159/164. 

 Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 27 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.877/2009 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento do servidor SÉRGIO DA FONSECA, referente à 
aposentadoria, conforme informações do NUCOI, fls. 91, e do NUCRE, fls. 93, bem como nos 
termos da 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 do se rvidor; 

2)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, referente à correção monetária, e do v alor determinado, referente a 
juros, em favor do servidor, conforme planilha de f ls. 92/92-v; 

3)  DETERMINO a reposição ao erário do valor total determinado, pelo servidor, conforme 
planilha de fls. 92-v. 

Ao NUCAF para providências, observadas as recomenda ções do NUCOI, fls. 91. 
Brasília, 27 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 2.203/2009 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento da servidora CÉLIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO LIMA , 
referente à correção monetária e juros  moratórios decorrentes de abono de permanência, 
conforme informações do NUCRE, fls. 68, bem como no s termos da Resolução CJF 106/2010: 

1)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, referente à correção monetária, e do v alor determinado, referente a 
juros, em favor da servidora, conforme planilha de fls.65/67. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 27 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 231/2011 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento do servidor GOMERCINDO MACHADO FILHO, referente à 
averbação de tempo de serviço, conforme informações  do NUCOI, fls. 42, e do NUCRE, fls. 47, 
bem como nos termos da 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 do se rvidor; 

2)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, referente à correção monetária, e do v alor determinado, referente a 
juros, em favor do servidor, conforme planilha de f ls. 46; 

3)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal, confo rme planilhas     de fls. 46. 

Ao NUCAF para providências, observadas as recomenda ções do NUCOI, fls. 42. 
Brasília, 27 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.250/2011 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento da servidora LUZIA MARTHA GREGGO DE MOURA, referente 
à correção monetária e juros moratórios decorrente de prestação de serviço extraordinário, 
conforme informações do NUCRE, fls. 166, bem como n os termos da Resolução CJF 106/2010: 

4)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO O PAGAMENTO 
COMPLEMENTAR no valor determinado, em favor da servidora, confo rme planilha de fls. 
165. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 27 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.500/2011 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento da servidora MARIA MADALENA CAPISTRANO DA SILVA, 
referente à aposentadoria, conforme informações do NUCOI, fls. 77/77-v, e do NUCRE, fls. 79, 
bem como nos termos da 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 se rvidora; 

2)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, referente à correção monetária, e do v alor determinado, referente a 
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juros, em favor da servidora, conforme planilha de fls. fls. 78. 
Ao NUCAF para providências, observadas as recomenda ções do NUCOI, fls. fls. 77/77-v. 
Brasília, 27 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 2.357/2011 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento do servidor DANIEL DE CARVALHO FONSECA, referente à 
progressão funcional, conforme informações do NUCOI , fls. 27/27-v, e do NUCRE, fls. 38, bem 
como nos termos da Resolução CJF 106/2010: 

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

5)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, referente à correção monetária, e do v alor determinado, referente a 
juros, em favor do servidor, conforme planilha de f ls. 36/37; 

6)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal, confo rme planilhas de fls. 36/37. 

Ao NUCAF para providências, observadas as recomenda ções do NUCOI, fls. 27/27-v. 
Brasília, 27 de agosto de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.806/2012 - JFDF 

Tendo em vista acerto de pagamento da servidora RAQUEL BUENO MARQUES, referente à 
progressão funcional, conforme informações do NUCOI , fls. 17, e do NUCRE, fls. 19, bem como 
nos termos da Resolução CJF 106/2010: 

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

8)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o pagamento do valor 
determinado, referente à correção monetária, e do v alor determinado, referente a 
juros, em favor da servidora, conforme planilha de fls. 18/18-v; 

9)  RECONHEÇO a dívida a título de exercícios anteriores  e AUTORIZO o recolhimento do 
valor determinado, referente ao PSS Patronal, confo rme planilhas de fls. 18-v. 

Ao NUCAF para providências, observadas as recomenda ções do NUCOI, fls. 17. 
Brasília, 27 de agosto de 2012. 

 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
DESPACHO 

 
 
 
PROCESSO Nº 1.565/2011 – JFDF 

Com base na informação do NUCAF, fls. 176, no art. 15, inciso II, da Lei 8.666/93, 
combinado com o art. 2º, inciso IV do Decreto n. 3. 931/2001, na disponibilidade orçamentária 
consignada pela SEPLO às fls.170-v, e mediante a de legação de competência prevista na Portaria 
DIREF n. 722, de 11.9.2009, AUTORIZO a emissão de n ota de empenho em favor da empresa TRILOGIE 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., no valor total de R $ 2.247,00 (dois mil duzentos e quarenta e 
sete reais), para aquisição de máquina de arquear/l acrar/empacotar, objeto da Ata de Registro 
de Preços n. 18/2011, fls. 96/98, decorrente do Pre gão Eletrônico SRP n. 33/2011, conforme 
solicitação da NUASG, fls. 168.  

Ao NUCAF para providências.   
Brasília, 27 de agosto de 2012. 

 
 
 

 


