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DIRETORIA 
DO FORO 

 
PORTARIA/DIREF N.084, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.  

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições, RESOLVE: 

INTERROMPER, nos termos do art. 80 da Lei n. 8.112/90, com redação dada pela Lei n. 9.527/97, o gozo de 

férias do servidor abaixo relacionado, em face de imperiosa necessidade do serviço: 

SERVIDOR 
DATA DAS 

FÉRIAS 
EXERCÍCIO PERÍODO 

DATA DA 

INTERRUPÇÃO 
REMARCAÇÃO 

MA52137. 

 Sylvio César Costa de Brito 

22/02/2012 a 

02/03/2012 
2012 1º 27/02/2012 Sine die 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

José Carlos do Vale Madeira 

Juiz Federal Diretor do Foro 

 

PORTARIA/DIREF N.085, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições, RESOLVE: 

LOTAR o servidor CLEDISTON RAMOS DE SOUZA, Analista Judiciário/ Judiciária - Execução de Mandados, 

MA52171, na Subseção Judiciária de Imperatriz/ SSJIMP, com efeitos a partir de 23/02/2012. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

José Carlos do Vale Madeira 

Juiz Federal Diretor do Foro 

 

PORTARIA/DIREF N. 086, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: 

I - DISPENSAR a servidora LIANA CECÍLIA RAPOSO SILVA, Analista Judiciário/Judiciária, MA44103, do cargo 

em comissão de Diretor de Secretaria da 3ª Vara/SECVA/3ª VARA/SJMA, Código CJ-03, nos afastamentos e 

impedimentos legais ou regulamentares da titular e na sua vacância. 

II - DESIGNAR o servidor CRASSO DA SILVA GOMES, Técnico Judiciário/Administrativa, MA52135, para 

exercer, o referido cargo em comissão, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares da titular e 

na sua vacância. 

III - DISPENSAR a servidora DIONETE RODRIGUES COSTA, Técnico Judiciário/Administrativa, MA47003, da 

função comissionada de Supervisor da Seção de Protocolo e Informações Processuais, Código FC-05, junto à 

Secretaria da 3ª Vara/SEPIP/SECVA/3ª VARA/SJMA, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares 

do titular e na sua vacância, com efeitos a partir de 22/02/2012. 

IV - DESIGNAR a servidora PALOMA MARIA LUSTOSA DUARTE, Técnico Judiciário/Administrativa, 

MA52167, para exercer a referida função comissionada nos afastamentos e impedimentos legais ou 

regulamentares do titular e na sua vacância, a partir da publicação desta portaria. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

José Carlos do Vale Madeira  

Juiz Federal Diretor do Foro 
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REPUBLICAÇÃO 

PORTARIA/DIREF N. 41, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.  

Dispõe sobre obrigações dos servidores requisitados, cedidos ou removidos pelo Sistema Nacional de 
Remoção – SINAR/CJF, com vistas ao processamento da folha de pagamento e dá outras providências. 

 O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 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 39/3009, ambos da Corregedoria-Geral da 
Justiça Federal da 1ª Região e, 
 CONSIDERANDO: 
 a) a necessidade de verificação dos valores recebidos pelos servidores cedidos, requisitados ou removidos 
pelo Sistema Nacional de Remoção – SINAR/CJF, com vistas à adequação de suas remunerações ao que dispõem 
as Resoluções CNJ nºs.13 e 14/2006 – teto constitucional; 
 b) a obrigatoriedade de realização do reembolso das despesas havidas pela entidade cedente, no caso de 
servidores requisitados com ônus para esta Seccional, conforme disciplinado na Resolução CJF nº 05/2008; 
 c) que para fins de cálculo de horas extras, nos termos da Resolução CJF nº 04/2008, é necessário se 
conhecer o montante recebido pelos servidores requisitados e removidos pelo Sistema SINAR/CJF, a título de 
remuneração no órgão de origem; 
 d) a necessidade de se conhecer a vinculação previdenciária dos servidores requisitados, com vistas ao 
recolhimento das contribuições mensais; 
 e) a necessidade de se manter atualizados nesta Seccional os dados de contato dos servidores cedido e 
removidos pelo Sistema SINAR/CJF, bom como dos dados relativos aos respectivos setores de processamento da 
folha de pagamento; 
 f) A Recomendação NUCOI n. 001/2011 acerca de não permanecer servidores requisitados nesta Seccional 
sem a devida autorização do órgão de origem; 

RESOLVE:  
Art. 1º Os servidores cedidos, os requisitados e os removidos pelo SINAR/CJF deverão apresentar à Seção de 

pagamento de pessoal – SEPAG/NUCRE, nos meses de JANEIRO, ABRIL, JULHO e OUTUBRO de cada ano, até o 
último dia útil dos referidos meses, cópia dos contracheques da remuneração percebida no órgão de origem nos 
três meses anteriores à data fixada para apresentação daqueles, para fins de percepção dos auxílios 
alimentação, transporte e pré-escolar, participação no Programa de Assistência aos Servidores – PROSOCIAL. 
        §1º - os servidores cedidos a esta Seccional que não percebam remuneração pelo órgão de origem, em 
razão da opção pela integralidade da função comissionada ou cargo em comissão nesta Seção Judiciária, deverão 
apresentar declaração expedida pelo órgão cedente à SEPAG/NUCRE no mês de janeiro de cada exercício, até o 
último dia útil do referido mês.  
 Art. 2º Os servidores requisitados e os removidos pelo Sistema SINAR/CJF também deverão apresentar 
cópia do último contracheque emitido pelo órgão de origem, quando: 
 I - do ingresso nesta Seccional, considerando a data de início do seu efetivo exercício; 
 II – do ato de desligamento, em razão de dispensa de função comissionada ou cargo em comissão ou, ainda, 
pela solicitação de retorno ao órgão de origem; 
 III – da prestação de serviço extraordinário, relativo ao mês em que foi realizado o serviço. 
 Art. 3º O servidor requisitado, cuja cessão a esta Seccional obrigue ao reembolso de valores ao órgão 
cedente, deverá apresentar, mensalmente, cópia do contracheque do órgão de origem até o último dia útil de 
cada mês. 
 Art. 4º A Administração, excepcionalmente, poderá solicitar a apresentação de cópia de contracheque em 
meses diferentes daqueles estabelecidos no art. 1º e 3º desta Portaria. 
 Art. 5º O servidor requisitado, que não seja vinculado ao Regime Jurídico dos servidores Públicos Civis da 
União (Lei nº 8.112/1990) ou ao Regime Geral de Previdência Social -RGPS/INSS, deverá apresentar informações 
de sua vinculação previdenciária à Seção  
de Pagamento de Pessoal - SEPAG/NUCRE, compreendendo nome do instituto de previdência, CNPJ, endereço, 
telefones e correio eletrônico para contato. 
 §1º Tratando-se de servidor requisitado, vinculado a regime de previdência do próprio órgão cedente, e que 
o recolhimento da correspondente contribuição mensal, tanto da quota do segurando quanto da quota patronal, 
seja de responsabilidade desta Seção Judiciária, deverá apresentar os seguintes documentos/informações: 
 I – base de cálculo da contribuição (salário, 1/3 constitucional, gratificação natalina, horas extras, etc); 
 II – percentual relativo à contribuição do servidor e patronal; 
 III – lei/estatuto do instituto de previdência; 
 IV – dados bancários para repasse das contribuições; 
 V - forma de atualização monetária de parcelas recolhidas em atraso; 
 VI – alterações que venham a ocorrer em relação aos itens anteriores; 
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PORTARIA/DIREF N.084, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012.  (CONTINUAÇÃO) 
 VII – outras informações pertinentes e necessárias a critério do Núcleo de Recursos Humanos; 
 §2º Caso o servidor requisitado seja vinculado ao Regime Geral de Previdência Social–RGPS/INSS, cujos 
recolhimentos das contribuições mensais estejam sob responsabilidade desta Seccional, sempre que houver 
alteração em sua remuneração, a fim de possibilitar o ajuste no recolhimento das contribuições mensais pela 
Seção de Pagamento de Pessoal –SEPAG/NUCRE, deverá apresentar o contracheque a esse setor. 
 Art. 6º o servidor cedido para outro órgão deverá manter atualizados seus dados para contato, bem como 
do órgão cessionário, compreendendo endereço, telefones e correio eletrônico. 
 Art. 7º Recomenda-se ao servidor requisitado acompanhar junto ao órgão de origem o ato de autorização 
da prorrogação de sua cessão, que deverá ocorrer antes do término de sua vigência, sob pena de retorno 
àquele. 

Art. 8º O não cumprimento do disposto nesta Portaria, arts. 1º ao 6º, ocasionará a suspensão do pagamento 
do servidor ou da parcela correspondente ao serviço extraordinário, conforme o caso, no mês subsequente ao 
descumprimento, até a regularização da pendência. 

Art. 9º Os casos omissos serão submetidos à consideração da Diretoria do Foro. 
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 11 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

       José Carlos do Vale Madeira 
       Juiz Federal Diretor do Foro 

 

TÉRMINO DESTA EDIÇÃO  


