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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIAS 
  

Regulamenta a utilização e divulgação de ações soci ais por meio da página eletrônica 
OPORTUNIDADE PARA AJUDAR, da Seção Judiciária do Di strito Federal. 

 
A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO da Seção Judiciári a do Distrito Federal , no uso das 

competências e atribuições que lhe foram conferidas  por meio da Resolução n. 79 do Conselho da 
Justiça Federal, de 19 de novembro 2009, e do Provi mento Geral n. 38/2009, alterado pelo 
Provimento n. 39/2009, ambos da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região, e 

CONSIDERANDO a grande procura de magistrados e servidores para divulgação de ações 
sociais por meio dos veículos de comunicação da Seç ão Judiciária do Distrito Federal e o 
limitado espaço disponível no informativo diário Fi que por Dentro; 

CONSIDERANDO a possibilidade de se utilizar o meio eletrônico p ara se promover a 
divulgação de ações sociais, com a ajuda da Interne t, gerando maior acesso das pessoas ou 
entidades necessitadas e de modo mais racional e ef iciente; 

CONSIDERANDO a necessidade de ações permanentes visando à integ ração entre a comunidade 
e esta Seção Judiciária; RESOLVE: 
 
PORTARIA DIREF Nº 635 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012 

Art. 1º Disponibilizar na Internet a página eletrôn ica OPORTUNIDADE PARA AJUDAR, da 
Seção Judiciária do Distrito Federal, que estará di sponível para utilização por magistrados e 
servidores, mediante prévio cadastramento eletrônic o de usuário. 

Parágrafo único. As ações sociais inseridas nesse p ortal serão de inteira 
responsabilidade do usuário, não gerando à Seção Ju diciária do Distrito Federal vínculo de 
qualquer natureza, cabendo à Secos a moderação do q ue será divulgado. 

Art. 2º É vedada a divulgação de iniciativas sociai s que envolvam medicamentos, tabaco, 
bebidas alcoólicas, armas e munições, ou quaisquer outras que sejam ofensivas à honra, à moral 
e aos bons costumes, ou contrárias aos princípios n orteadores da Administração Pública e desta 
Instituição. 

Art. 3º A Administração reserva-se o direito de fix ar o prazo máximo de permanência de 
cada campanha inserida, de acordo com a conveniênci a e/ou necessidade, e de excluí-la sem 
prévio aviso, não gerando, com isso, qualquer direi to ao usuário. 

 
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 637 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012 

Dispensar, a partir de 17.08.2012,  a servidora Fernanda Vilazante Castro , matrícula nº 
1400148, Técnico Judiciário – Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 
1º Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, da função comissionada FC-05, de Supervisor da 
Seção de Suporte Administrativo da 4ª Vara Federal,  designada pela Portaria nº 199/2010-DIREF, 
em virtude de licença para tratar de interesses par ticulares. 

 
PORTARIA Nº 638 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012 

Relotar, a partir de 10.09.2012 , a servidora Bethania Portuguez do Nascimento , 
matrícula nº 1340603, Técnico Judiciário, Área Admi nistrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça 
Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito F ederal, no Setor de Cálculos de Custas 
Judiciais do NUCJU. 

 
PORTARIA Nº 639 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012 

Retificar  a Portaria nº 624/2012-DIREF que designou a servid ora Cristina Zita Sampaio 
de Moura Lacerda , matrícula nº 1400095, do Quadro de Pessoal do Tri bunal Regional Federal da 
1ª Região, ora à disposição desta Seccional, da fun ção comissionada FC-05, de Oficial de 
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Gabinete do Juiz Federal Substituto da 7ª Vara, par a que onde se lê: “designada pela Portaria 
nº 57/2012-DIREF”, leia-se: “designada pela Portaria nº 472/2012-DIREF”.  

 
 

DESPACHOS 

 
 
PROCESSO Nº 941/1995 

Com base no parecer da ASJUR, fls. 75, CONHEÇO do p edido de apresentado pelo servidor 
aposentado MARIO LUCIO SANTANA DE VASCONCELOS, fls.  43-56, por ser tempestivo, objetivando a 
reconsideração da decisão de fls. 42, e, no mérito,  NEGO-LHE provimento pelos próprios 
fundamentos expostos na referida decisão. 

Nos termos do art. 56, § 1º, da Lei 9.784/99, encam inhe-se o processo ao TRF/1ª Região.  
Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 13 de setembro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.032/2008 - JFDF 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, fls. 64, referente 
aos acertos de pagamento decorrentes do óbito da se rvidora LEDA MAGALHÃES BRITO, DECIDO 
retificar o despacho de fls. 57 para:   

a) ALTERAR o valor da dívida a título de exercícios an teriores, passando a ser 
determinado, em favor dos beneficiários legais da e x-servidora, conforme planilha 
resumo de fls. 54-v; 

b) AUTORIZAR a reposição ao Erário do valor determinad o, relativo ao adiantamento de 
gratificação natalina, que, após a compensação com o valor a receber, resultará no 
líquido determinado, a ser pago, conforme planilha resumo às fls. 54-v; 

c) Desconsiderar o recolhimento relativo ao PSS Patron al no valor determinado. 
Ao NUCAF para as providências 

 Brasília, 13 de setembro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0767/2011 

Com base no parecer da ASJUR, fls. 55, CONHEÇO do p edido de apresentado pela servidora 
aposentada ROSALI SANTANA DE VASCONCELOS, fls. 31-4 2, por ser tempestivo, objetivando a 
reconsideração da decisão de fls. 30, e, no mérito,  NEGO-LHE provimento pelos próprios 
fundamentos expostos na referida decisão. 

Nos termos do art. 56, § 1º, da Lei 9.784/99, encam inhe-se o processo ao TRF/1ª Região.  
Ao NUCRE para providências. 
Brasília, 13 de setembro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 0004/2012 

Com base nas informações do Diretor da Secretaria A dministrativa, AUTORIZO o reembolso 
do valor determinado à servidora IZAURA VILELA BORG ES DE AMORIM, relativo à sexta parcela da 
bolsa de estudos para pós-graduação, uma vez compro vado o pagamento à instituição de ensino, 
fls. 62, bem como atestada a freqüência no período,  fls. 61, em conformidade com a Resolução 
PRESI 600-009, de 21.08.2007 do TRF/1ª Região. 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 13 de setembro de 2012. 
 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 
 
 
PROCESSO Nº 2.104/2010 – SECAD 
 Concedo  à servidora Ima Santos de Oliveira , Analista Judiciário, Área Judiciária, do 
Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º Grau - S eção Judiciária do Distrito Federal, 
matrícula nº 1300903, lotada na 24ª Vara Federal, L icença para Tratamento de Saúde no período 
de 25.08.2012 a 22.11.2012 , mediante homologação de atestado pela Junta Médic a desta Seção 
Judiciária, nos termos do artigo 203, § 4º da Lei n º 8.112/90 e em face da delegação de 
competência que me foi atribuída pela Portaria nº 7 22/2009-DIREF. 
 Brasília, 13 de setembro de 2012. 
 

PROCESSO Nº 1.926/2012 – SECAD 
 Concedo  ao servidor Anderson de Azevedo , matrícula nº 1283603, Técnico Judiciário – 
Apoio Especializado (Contabilidade), do Quadro de P essoal desta Seccional, lotado na 
Secretaria Administrativa, licença para tratamento de saúde nos períodos de 27 a 31.08.2012, 
01 a 07.09.2012 e 08 a 12.09.2012,  mediante homologação de atestados pela Junta Médic a da 
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Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do  artigo 203, § 4º da Lei 8.112/90 e em face 
da delegação de competência que me foi atribuída pe la Portaria nº 722/2009-DIREF. 

Brasília, 13 de setembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.176/2012 

Trata-se de requerimento do servidor GERALDO OLIVEI RA DOS SANTOS objetivando concessão 
de Licença Capacitação Profissional no período de 0 1.10.2012 a 18.12.2012 e de 07.01.2013 a 
17.01.2013, totalizando 90 (noventa) dias, para rea lização de pós-graduação em Direito 
Constitucional Aplicado, conforme documentos às fls . 04-21. 
 Com base nas informações do NUCRE, fls. 38-39, 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  do servidor, 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 ao servidor e demais pro vidências. 

Brasília, 13 de setembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.242/2012 

 Trata-se da inscrição da servidora Lúcia Cleide Gon çalves Garcia, lotada na Seção de 
Execução Orçamentária e Financeira, no curso denomi nado “SIAFI operacional e novo CPR”, a ser 
realizado pela Escola de Administração Fazendária –  ESAF, no período de 22 a 26.10.2012, com 
carga horária de 40 horas/aula, conforme informação  do NUCRE, fls. 20-21. 
 Considerando o parecer da SEAJU, fls. 24, e tendo em vista disponibilidade 
orçamentária, fls. 22-v, bem como a delegação de co mpetência prevista no art. 2º, II, da 
Portaria n. 722, de 11.09.2009, RATIFICO a inexigib ilidade de licitação, nos termos do artigo 
25, II c/c artigo 13, VI e artigo 26 da Lei 8.666/9 3, e AUTORIZO a emissão de nota de empenho 
no valor de R$ 536,42 (quinhentos e trinta e seis r eais e quarenta e dois centavos) em favor 
da Escola de Administração Fazendária – ESAF. 
 Fica dispensada a publicação deste ato na Imprensa  Nacional, em face da orientação do 
NUCOI/SEVAN n. 225/2010, de 13.7.2010, constante do  PA-0724/2010, com base no Acórdão n. 
1336/2006 do TCU– Plenário. 
 Ao NUCAF para providências. 
 Brasília, 13 de setembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.275/2012 

Trata-se de requerimento do servidor WILLIAN ICHIKI  DOS SANTOS objetivando concessão de 
Licença Capacitação Profissional no período de 01.1 1.2012 a 30.11.2012, totalizando 30 
(trinta) dias, para realização de curso de Direito Administrativo, conforme documentos às fls. 
04-07. 
 Com base nas informações do NUCRE, fls. 10-11, 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  do servidor, 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 ao servidor e demais pro vidências. 

Brasília, 13 de setembro de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


