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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIA 
O Juiz Federal Vice-Diretor do Foro da Seção Judici ária 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 667 DE 28 DE SETEMBRO DE 2012 

Designar a servidora Kerline Margareth Costa Ribeiro Pereira , matrícula nº 1348303, 
Analista Judiciário – Área Judiciária, do Quadro de  Pessoal da Justiça Federal de 1º Grau – 
Seção Judiciária do Distrito Federal, para exercer a função comissionada FC-05, de Supervisor 
da Seção de Apoio aos Julgamentos da 25ª Vara. 
 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

PORTARIA 
A Diretora da Secretaria Administrativa da Justiça Federal de 1º Grau – Seção 

Judiciária do Distrito Federal, em exercício, no us o de suas atribuições delegadas pela 
Portaria DIREF Nº 722, de 11.9.2009,  RESOLVE: 
 
PORTARIA Nº 107 DE 28 DE SETEMBRO DE 2012 
 I - DESIGNAR, nos termos do art. 38, da Lei nº 8.112/90, com re dação dada pela Lei nº 
9.527/97, c/c a Resolução nº 307/2003-CJF, os servi dores abaixo relacionados para substituírem 
função comissionada nos períodos indicados: 

 

SERVIDOR FUNÇÃO CÓD. PERÍODO TITULAR MOTIVO DO AFASTAMENTO  

Josemar Rodrigues de 
Queiroz 

Mat. 1400002 

Supervisor da seção de 
Contabilidade do NUCOI 

FC-05 
17 a 19.09.2012 

Neide Barbosa da 
Silva 

Participação em treinamento 

20 a 21.09.2012 
Compensação de dias trabalhados no 

Recesso Forense 

 
 

 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 232/2000 – JFDF 

Com base na informação da SELEP/NUCRE às fls. 107/1 07-v, referente   à averbação do 
tempo de serviço do servidor MÁRCIO GEAQUINTO DE MELO, Analista Judiciário – Execução de 
Mandados, e mediante  a delegação de competência pr evista na Portaria DIREF n. 722, de 
11.09.2009, AUTORIZO a  averbação do tempo de serviço prestado ao Banco Nacional S/A em 
Liquidação, no período de 03.08.1987 a 06.01.1989, totalizando 519  (quinhentos e dezenove) 
dias, para fins de aposentadoria e disponibilidade,  com fundamento no art. 40 da Constituição 
Federal, c/c o  art. 103, inciso V, da Lei 8.112/90 , e o art. 6º, I, da Resolução n. 141/2011 
- CJF. 

Ao NUCRE para providências. 
 Brasília, 28 de setembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 2.983/2011 – JFDF 

Tendo em vista a solicitação do NUCRE, fls. 53, par a emissão de empenhos relativos à 
inscrição de servidores desta Seccional no Curso IX  Semana de Administração Orçamentária, 
Financeira e de Contratações Públicas, e consideran do a disponibilidade orçamentária 
consignada às fls. 53-v pela SEPLO, os pareceres da  SEAJU, fls. 43 e 54-v, e, ainda, com base 
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na delegação de competência outorgada por meio da P ortaria DIREF n. 722,  de 11.9.2009, e em 
complementação ao despacho de fls. 44, com base no art. 25, II, c/c art. 13, VI, ambos da Lei 
8.666/93, AUTORIZO a emissão das notas de empenho d a seguinte forma: 

1)  no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),  em fav or da Escola de Administração 
Fazendária – ESAF, referente ao servidor JOSEMAR RO DRIGUES QUEIROZ, que foi contemplado com a 
inscrição subsidiada; 

2)  no valor de R$ 1.800,00 (mil e oito centos reais), em favor da Associação Brasileira 
de Orçamento Público – ABOP,  para as inscrições nã o subsidiadas dos servidores SUELY 
FERNANDES RICARDO CARDOSO, DANIELA BERTONE CAMPEDELLI e SILVIO GRANGEIRO DO AMARAL. 

Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 28 de setembro de 2012. 

 
PROCESSO Nº 2.792/2011 – JFDF 

Defiro  à servidora  Caroline Carvalho de Albuquerque  Técnica Judiciária, do Quadro de 
Pessoal desta Seção Judiciária, lotada na Seção do Bem Estar Social, averbação de tempo de 
contribuição prestado à Secretaria de Estado da Saú de de Manaus – SUSAM e à Seção Judiciária 
do Estado do Amazonas - SJAM, no total de 3.011 (três mil e onze) dias  ou 8 anos, 3 meses e 1 
dia , computáveis para fins de Aposentadoria e Disponibilidade, no primeiro caso , e  
Aposentadoria e Disponibilidade e Licença Capacitaç ão , no segundo; conforme quadro abaixo, nos 
termos do artigo 40 da Constituição Federal, c/c ar ts. 103, I e art.100 da Lei nº 8.112/90 e 
art. 6º, I e § 1º da Resolução nº 141/2011 – CJF, t endo em vista as informações prestadas pelo 
Núcleo de Recursos Humanos e a competência que me f oi delegada pela Diretoria do Foro desta 
Seccional, por meio da Portaria DIREF n° 722/2009. 
 

ÓRGÃO 
PERÍODO 

COMPREENDIDO NA 
CERTIDÃO 

QTD/DIAS VIGÊNCIA FINALIDADE 

Secretaria de Estado da 
Saúde – SUSAM 

 
26/08/2003 a 27/01/2011 

 
2.712 

23.11.2011 
Aposentadoria e 
Disponibilidade. 

Seção Judiciária do Estado 
do Amazonas – SJAM 

 
28/01/2011 a 22/11/2011 299 23.11.2011 

Aposentadoria, 
Disponibilidade e Licença 

Capacitação. 
 
 Publique-se. 
 Brasília - DF, 28.09.2012. 
 

PROCESSO Nº 1.440/2012 – JFDF 
Em virtude de solicitação da servidora LUCIANA BARBOSA GARCIA, de exclusão do benefício 

de auxílio Saúde, informo que o último comprovante de pagamento de plano de saúde apresentado 
foi referente ao Mês de agosto/2012, para desembols o no mês de setembro/2012. Desta forma fica 
o benefício excluído para a referida servidora a pa rtir do pagamento de outubro/2012. 
 Sugiro que essa Diretoria autorize o arquivamento do processo nos assentamentos 
funcionais da servidora. 
 Brasília, 28 de setembro de 2012. 
 
PROCESSO Nº 1.635/2012 – JFDF 

Trata-se de solicitação de prorrogação de prazo par a apresentação da defesa,  formulado 
pela empresa VIP SEGURANÇA LTDA., quanto à possibil idade de aplicação de multa, no valor de R$ 
14.517,28  (quatorze mil, quinhentos e dezessete reais e vint e e oito centavos), referente  ao 
Contrato SJDF n. 20/2012, em face de descumprimento  de obrigação contratual. 

Com base na informação da SETRA/NUCAF, fls. 76, no parecer da SEAJU,          fls. 77, 
e mediante a delegação de competência prevista na P ortaria DIREF n. 722, de 11.09.2009, NÃO 
CONHEÇO do pedido, eis que intempestivo.  

Ao NUCAF para notificar a empresa da presente decis ão, concedendo-lhe o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para fins recursais, franqueando -lhe vista dos autos, conforme previsto no 
art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, nos ter mos do art. 109, I, f, da Lei n. 8.666/93, 
e na Cláusula Décima Oitava do Contrato SJ/DF n. 20 /2012. 

Brasília, 28 de setembro de 2012. 
   
PROCESSO Nº 2.052/2012 – JFDF 

Tratam os autos de solicitação do NUASG, fls. 3, pa ra aquisição de divisórias 
sanitárias para esta Seccional. 

O valor da aquisição totaliza R$ 6.500,00 (seis mil  e quinhentos reais), segunda melhor 
proposta apresentada na pesquisa de preços no merca do, fls. 44/45, uma vez que a empresa que 
ofertou a melhor proposta está em situação irregula r junto à Seguridade Social.  
 Os autos foram submetidos à análise da SEAJU em fa ce da informação/ solicitação do 
NUCAF, fls. 47/47-v, quanto à possibilidade de cont ratação da empresa que forneceu a segunda 
melhor proposta, posto que esta encontra-se com res trição junto à Fazenda Nacional, bem como  
quanto ao acúmulo no elemento de despesa 30.34 – Ma terial para Manutenção de Bens Imóveis. 

Em parecer acostado às fls. 49/50, a SEAJU entendeu  ser possível a contratação 
pretendida com base no Acórdão TCU n. 1661/2011 e p or dispensa de licitação, bem como 
salientou que o acúmulo no elemento de despesa no c aso específico destes autos não pode ser 



  

 

  

ANO XVIII Nº. 178 BOLETIM INTERNO INFORMATIVO 
Brasília – DF, 28 de setembro de 2012 

Pág.  3 

considerado fracionamento de despesa, uma vez justi ficado que os objetos adquirido 
anteriormente não fazem parte do mesmo objeto de de stinação.   
 Às fls. 51 foi acostado o resultado da consulta ao  SICAF solicitada pela SEAJU. 

Assim, com base no parecer da SEAJU, no Acórdão TCU  n. 1.661/2012, e considerando a 
disponibilidade orçamentária consignada pela SEPLO,  fls. 46-v, e a delegação de competência 
prevista na Portaria DIREF n. 722, de 11.9.2009: 

a) RATIFICO a dispensa de licitação, com base no ar t. 24, II, da Lei 8.666/93; 
b) AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor d a empresa Real Vidros (Francisco das 

C. R. da Silva), no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 
Ao NUCAF para providências. 
Brasília, 28 de setembro de 2012. 

 


