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ANO XXI Nº. 049	



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA SJ DIREF 251

 

O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, no uso das

atribuições conferidas pela Resolução nº 79, de 19 de novembro de 2009, do Conselho da Justiça
Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. Lotar, a partir de 19.03.2015, o servidor Ladinilson de Oliveira

Carvalho, matrícula nº 1400624, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da

Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária de Roraima, ora à disposição desta Seccional, na 15ª

Vara.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
 

RUI COSTA GONÇALVES
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves , Diretor do Foro, em
23/03/2015, às 14:19 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0430104 e o código CRC F5694BA6.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA SJ DIREF 252

Reinstaura Processo Administrativo Disciplinar - PAD destinada
a dar continuidade à apuração dos fatos e possíveis
irregularidade apontadas no PA n. 772.2013.

 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições conferidas pela Resolução n. 79, de 19.11.2009,

do Conselho da Justiça Federal, e pelo Provimento/COGER n. 38/2009, alterado pelo
Provimento/COGER 39/2009, ambos da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 1ª Região,

CONSIDERANDO os termos da Portaria DIREF n.429, de 4.6.2014, que instaurou

Processo Administrativo Disciplinar - PAD e designou os membros da Comissão de Processo
Administrativo Disciplinar para conduzir os trabalhos destinados a apurar os fatos e possíveis

irregularidades noticiados no Processo Administrativo n.772/2013-JFDF;

CONSIDERANDO os termos da Portaria DIREF n.824, de 30.9.2014, que

prorrogou por 60(sessenta) dias, a contar de 23.9.2014, o prazo para conclusão dos trabalhos da

Comissão de Processo Disciplinar - PAD, instaurada pela Portaria DIRED nº 429, de 4.6.2014;

CONSIDERANDO os termos da Portaria DIREF n.1048, de 21.11.2014, que
reinstaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 772/2013;

CONSIDERANDO os termos da Portaria DIREF n.1060, de 26.11.2014, que

alterou o inciso II do art. 2º da Portaria DIREF n.1048/2014, modificando a composição da Comissão de

Processo Administrativo Disciplinar - PAD;

CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 02, de 23.03.2015, da Presidente

da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar relacionado ao processo n.772/2013-JFDF;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º DETERMINAR a reinstauração, a contar de 24/03/2015, de Processo

Administrativo Disciplinar - PAD, destinado a dar continuidade à apuração dos fatos e possíveis

irregularidades apontados no Processo Administrativo n. 772/2013-JFDF.

Art. 2º DESIGNAR os servidores a seguir elencados, com o fim específico de

conduzir os procedimentos apuratórios, no prazo de 60(sessenta) dias:

I - DANIELA LUDMILA CRÓ DE ASSIS, Técnico Judiciário - Área Administrativa,

lotada na SEAJU/SECAD;

II - RISONETE SANTANA FEITOSA, ´Técnico Judiciário - Área Administrativa,

lotada na SECER/NUCJU;

III - ROSA CLÁUDIA MESQUITA, Técnico Judiciário - Área Administrativa, lotada



na SEDER/NUCRE.

 

Parágrafo único. A presidência da Comissão será exercida pelo primeiro membro e,
nos seus impedimentos, ausências/afastamentos legais e em caso de suspeição, por um dos membros

titulares, obedecida a ordem sequencial estabelecida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

         RUI COSTA GONÇALVES

          Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves , Diretor do Foro, em
23/03/2015, às 16:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0438970 e o código CRC C67984A1.

cópia bolet im

cópia aos integrantes da Comissão do PAD
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Considerando a informação do Diretor da Secretaria Administrativa 0437828, em

relação ao requerimento do servidor inativo ANDERSON DE AZEVEDO 0371129,  para que lhe sejam

concedidas a isenção do PSS– Plano de Seguridade do Servidor e do IRRF– Imposto de Renda Retido
na Fonte, incidentes sobre o valor que percebe a título de proventos,  e com base no laudo da Junta

Médica desta Seção Judiciária 0424238, INDEFIRO o pleito do servidor, uma vez que a doença que o
acomete  não consta do rol das especificadas em Lei.

À SEMAD para publicação.

Ao NUCRE para dar ciência da presente decisão ao servidor.

 

RUI COSTA GONÇALVES

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves , Diretor do Foro, em
23/03/2015, às 16:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0437922 e o código CRC 973287D2.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Considerando a informação do Diretor da Secretaria Administrativa, 0438031, em

relação requerimento do pensionista MÁRCIO ESTEVAM DE PAULA, 0371315, para que lhe sejam

concedidas a isenção do PSS– Plano de Seguridade do Servidor e do IRRF– Imposto de Renda Retido
na Fonte, incidentes sobre o valor que percebe a título de pensão civil,  e com base no laudo da Junta

Médica desta Seção Judiciária, 0424569, INDEFIRO o pleito do pensionista, uma vez que a doença que
o acomete  não consta do rol das especificadas em Lei.

À SEMAD para publicação.

Ao NUCRE para dar ciência da presente decisão ao interessado.

 

RUI COSTA GONÇALVES

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves , Diretor do Foro, em
23/03/2015, às 16:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0438090 e o código CRC FB4BE3A6.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

I- Relatório.

Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela servidora MARIA JOSÉ

FERRO SEABRA NUNES, 0191722, contra decisão do Diretor da Secretaria Administrativa que

indefiriu o requerimento  para  gozo de Licença Capacitação Profissional, 0063395, tendo em vista que a

chefia imediata manifestou-se contrariamente à concessão da licença à servidora, 0125019 , e, ainda, em

razão do requerimento não ter sido protocolizado com 30(trinta) dias de antecedência, conforme prevê a

Resolução nº 05/2008 do CJF, não se cumprindo assim todas as exigências constantes no artigo 23 do

regulamento retrocitado, conforme manifestação da SELEP/NUCRE 0144431 .

O processo foi encaminhado à ASJUR para análise do pedido de reconsideração, que

juntou o Parecer ASJUR/DIREF n. 043/2015, 0434669 , e manifestou-se pelo infederimento do pleito

pelos seguintes motivos:

a) na questão relativa à tempestividade do requerimento para concessão da licença

para capacitação, não obstante a interpretação da SELEP, entende que "feito o requerimento dentro do

prazo estipulado no artigo 23 da Resolução CJF nº 05/2008, qual seja, 30 dias, não há que se falar em

intempestividade por tal motivo (data de remessa e recebimento). Dessa forma, s.m.j., o requerimento
da servidora é tempestivo."

b) quanto à discricionaridade da Administração, informa a ASJUR que "(...) a

jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a Licença para Capacitação não é ato vinculado,

mas sim discricionário e, portanto, se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da

Administração." (grifos contidos no parecer);

c) "(...)quanto ao pedido da servidora de suspensão do prazo para usufruir a licença

após o quinquênio legal, tal requerimento, s.m.j., não merece prosperar, já que o artigo 25 da Resolução

05/2008 - CJF assim estabelece: “Art. 25. Os períodos de licença de que trata o artigo 22 desta

Resolução são considerados como de efetivo exercício e não são acumuláveis, podendo somente
serem gozados durante o qüinqüênio subseqüente ao da aquisição."(grifos contidos no parecer);

d) "(...) no que tange ao pedido de indenização, s.m.j., mais uma vez não assiste razão

a requerente, por não existir previsão legal que ampare tal pleito e, como é sabido, o Administrador

Público deve seguir o princípio da legalidade estrita, somente podendo fazer aquilo que a lei autorize ou

determine."

É o sucinto relatório.

 

II. Despacho.

Com base no parecer da ASJUR, 0434669, CONHEÇO do RECURSO apresentado
pela servidora MARIA JOSÉ FERRO SEABRA NUNES, 0191722, contra decisão proferida pelo

Diretor da Secretaria Administrativa, 0150417, por ser tempestiva e preencher os requisitos de

admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e MANTENHO a decisão original, à míngua



de ausência de fatos novos que justifiquem a sua modificação e com fundamento nos artigos 37 da CF/88,
art. 2º da Lei 9.784/99 (Princípio da Legalidade), ao qual a Administração Pública está adstrita.

À SEMAD para publicação.

Ao NUCRE para:

1) notificar a servidora da presente decisão, dando-lhe ciência do parecer da ASJUR

0434669;

2) encaminhar o processo à SELEP, para ciência do disposto no item "7" do parecer

da ASJUR 0434669.

 

RUI COSTA GONÇALVES

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves , Diretor do Foro, em
23/03/2015, às 16:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador

0437256 e o código CRC 9A80BCC3.
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