
SEÇÃO JUDICIÁRIA - SEDE

PORTARIAS

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00105, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora ANA PAULA OLIVEIRA

LEVATE pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias,

especialmente pelo seu excelente trabalho na assessoria dos Magistrados desta unidade,

mostrando-se uma servidora dedicada e extremamente competente naquilo que faz,

comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e com a melhoria contínua do

serviço, além de estudiosa e proativa, contribuindo com sugestões e ideias nas soluções

das questões enfrentadas. Destaca-se pela redação excepcional, pela boa capacidade de

comunicação e pela qualidade e quantidade das minutas produzidas, acrescendo ainda

maior presteza na realização do serviço durante a inspeção ordinária desta vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.
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PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00106, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora ANDRESSA FERREIRA

DORNAS ANDRADE pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas

diárias, especialmente pelo seu excelente trabalho na assessoria dos Magistrados desta

unidade, mostrando-se uma servidora dedicada e diligente, com capacidade diferenciada de

análise e percepção das nuances do processo, atenta e comprometida com os resultados e

metas da equipe, além de ter ótimo relacionamento com os colegas e com os superiores,

destacando-se pela empatia e pela disposição em ajudar a equipe, acrescendo ainda maior

presteza na realização do serviço durante a inspeção ordinária desta vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00107, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor ANTONIO CARLOS

ARAUJO DAMIÃO pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas

diárias, especialmente pelo seu excelente trabalho no exercício da função de supervisor do

setor criminal, demonstrando liderança e exercendo influência positiva sobre os liderados,

sempre cordial e gentil com os colegas e subordinados, com grande disposição para ajudar,

compartilhar conhecimento e contribuir para o aprimoramento do serviço e crescimento da

equipe. Destaca-se pela competência, engajamento e proatividade, sempre interessado no

crescimento do setor e da unidade como um todo, acrescendo ainda maior presteza na

realização do serviço durante a inspeção ordinária desta vara.
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Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00108, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora CAMILLA MILHOME

TRAVASSOS SOARES DE SOUZA pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que

realiza as tarefas diárias, especialmente pelo seu trabalho no setor Previdenciário,

mostrando-se uma servidora dedicada e competente, atenta na análise de processos,

interessada e proativa, propondo melhorias na atividade que exerce e demonstrando boa

vontade, disposição em ajudar e espírito de equipe, além de manter um ótimo

relacionamento com os demais colegas da Vara e de se mostrar sempre atenciosa com o

público externo, especialmente com os peritos e funcionários que atende diariamente,

acrescendo ainda maior presteza na realização do serviço durante a inspeção ordinária

desta vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00109, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;
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RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor DAVID FERNANDES LIRA

COSTA pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias,

especialmente pelo seu trabalho no setor Cível e na expedição de RPV's e precatórios,

destacando-se pelo comprometimento e preocupação que demonstra com o bom

andamento do setor e da unidade, executando as tarefas com cautela e seriedade,

atendendo com excelência aos jurisdicionados, sempre educado, gentil, empático, aberto a

desafios, contribuindo com o desenvolvimento da equipe e com o clima organizacional

positivo da unidade, acrescendo ainda maior presteza na realização do serviço de

inspecionar os feitos, pastas e livros durante a inspeção ordinária desta vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00110, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor EDEN GATTAS LYRA pelo

zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias, especialmente pelo

seu trabalho no exercício da função de oficial de gabinete, caracterizando-se como um líder

organizado, proativo, engajado e determinado, além de empático e sensível às necessidade

de sua equipe, bem-disposto e colaborativo com os outros setores, sempre disponível para

ajudar e contribuir com a melhoria contínua da unidade, destacando-se pela visão sistêmica

do trabalho e da vara e pelo comprometimento com o trabalho desenvolvido e os resultados

alcançados, acrescendo ainda maior presteza na realização do serviço de inspecionar os

feitos durante a inspeção ordinária desta vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00111, de 23 de maio de 2019
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O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor EDUARDO BRAGANÇA

SOARES pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias,

especialmente pelo seu excelente trabalho no exercício da função de supervisor do Setor

Cível, destacando-se pela liderança e influência positiva que exerce sobre os liderados, a

partir do exemplo de servidor comprometido e dedicado que é, além de sempre disposto a

compartilhar conhecimento e contribuir para o aprimoramento do serviço e crescimento da

equipe. Demonstra inteligência, sabedoria e boa percepção das necessidades do setor,

além de excepcional relacionamento com os colegas e subordinados, acrescendo ainda

maior presteza na realização do serviço de inspecionar os feitos durante a inspeção

ordinária desta vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00112, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora ELAINE BATISTA MOTTA

BRANDAO pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias,

especialmente pelo seu trabalho na assessoria dos Magistrados, mostrando-se discreta,

estudiosa, dedicada e diligente ao promover a solução dos problemas nos processos,

dispondo da facilidade de visualizar alternativas para desenlace das questões pendentes e

responsividade diante dos desafios. Destaca-se, ainda, por ser responsável e comprometida

em cumprir as metas da unidade, além de cultivar bom relacionamento com os colegas e

estar sempre pronta a ajudar quando necessário, acrescendo ainda maior presteza na

realização do serviço durante a inspeção ordinária desta vara.
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Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00113, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO o servidor FREDERICO DA SILVA

XIMENES pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias,

especialmente pelo excelente trabalho realizado no setor Cível, demonstrando ser um

servidor dedicado, interessado, estudioso, prestativo e comprometido com o setor e com a

unidade, atencioso e gentil com todos, sempre disposto a ajudar, mantendo um ótimo

relacionamento com colegas e com seus superiores, acrescendo ainda maior presteza na

realização do serviço durante a inspeção ordinária desta vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00114, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;
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RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor JOSÉ ESTEVAM CHAVES

BRAGA pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias,

especialmente pelo seu trabalho no setor Criminal, mostrando-se um servidor interessado

em crescer e se desenvolver, capaz de resolver situações complexas, proativo e

comprometido com a unidade e com o seu setor. Demonstra dedicação ao trabalho que

executa, sempre o fazendo com bastante atenção e ótimo senso crítico, apontando soluções

alternativas para os problemas que surgem. Tem disposição para rever e aprender com

seus erros, demonstrando um alto grau de profissionalismo, apresentando crescimento

exponencial no que tange à presteza na execução do serviço, sempre receptivo a novas

tarefas e desafios que lhe são apresentados, acrescendo ainda maior esforço na realização

do serviço durante a inspeção ordinária desta vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00115, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor LUIZ GRIGNION OFRANTE

DE SOUZA pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias,

especialmente pelo seu trabalho na assessoria dos magistrados, mostrando-se um servidor

interessado e comprometido, com disposição para aprender coisas novas e empreender

novas atividades, participativo e pragmático, apresentando frequentemente sugestões

visando à otimização do fluxo de trabalho, além de manter bom relacionamento com os

colegas do setor e da unidade, acrescendo ainda maior presteza na realização do serviço

durante a inspeção ordinária desta vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00116, de 23 de maio de 2019
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O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora MICHELINE SILVA DE

PAULA pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias,

especialmente pelo seu excelente desempenho no exercício da função de supervisora do

setor Previdenciário, caracterizando-se como uma líder organizada, metódico, proativo,

empática e sensível às necessidade de sua equipe, além de bem-disposta e colaborativo

com as outras equipes, aberta a mudanças, comprometida e interessada em contribuir com

a melhoria contínua da unidade, atuando com excelência e acrescendo ainda maior

presteza na realização do serviço de inspecionar os feitos para a inspeção ordinária desta

vara.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00117, de 23 de maio de 2019

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora THAIS COSTA FURTADO

pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias, especialmente

pelo trabalho realizado no setor Previdenciário, destacando-se como uma servidora focada e

comprometida, sempre disposta a compartilhar conhecimento e contribuir para o

aprimoramento do serviço e crescimento da equipe. Demonstra inteligência e foco na

execução das atividades, além de excepcional capacidade de análise dos processos, muitas

vezes antecipando os problemas e ajudando na prevenção dos mesmos, sempre

empenhada em cumprir as metas e em aprimorar o serviço, acrescendo ainda maior

presteza na realização do serviço de inspecionar os feitos durante a inspeção ordinária

desta vara.
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Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00118, de 24 de maio de 2019

O Exmo. Sr. Juiz Federal - Diretor do Foro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

O DOUTOR RODRIGO REIFF BOTELHO, JUIZ FEDERAL NA TITULARIDADE DA VARA

FEDERAL DE ITAPERUNA, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES, E

CONSIDERANDO a realização da Inspeção Anual dos serviços cartorários da Vara Federal

de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 24 de maio do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora CARLA IRIA PERIM

GUERSON pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que desempenha a difícil função

de DIRETORA DE SECRETARIA, destacando-se sempre pelo zelo no desenvolvimento de

boas práticas na gestão de pessoas e dos processos da Vara, primando sempre pelo bom

relacionamento entre os colegas, pelo trabalho em equipe e pelo diálogo. Sua capacidade

de gestão tem se destacado cada vez mais e sendo exemplo a ser seguido na Justiça

Federal, sobretudo no que concerne à capacidade de criar uma ambiente de trabalho que

seja ao mesmo tempo democrático, inclusivo, produtivo e agradável.

Encaminhe-se cópia da presente ao Núcleo de Gestão de Pessoas para as anotações

pertinentes, visando consignar na folha de assentamento funcional do servidor em epígrafe.

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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RODRIGO REIFF BOTELHO

JUIZ FEDERAL

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00131, de 30 de maio de 2019

O JUIZ FEDERAL TITULAR DO 3º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Elogiar os servidores abaixo relacionados, conforme consta no Relatório de Inspeção

Anual -OFÍCIO Nº JFRJ-OFI-2019/03227, realizada no período de 20 a 24 de maio de

2019, visando consignar nas folhas de assentamentos funcionais, pelo desvelo e

esforço dos servidores deste Juizado, que ao considerável desempenho,

responsabilidade, presteza e zelo com que executam as tarefas do dia-a-dia,

acresceram ainda maior disposição para fazerem frente ao desafio de inspecionar os

feitos em andamento.

Servidores:

Alexandre de Oliveira Gomes, Matrícula 12.873;

Anamaria Maroja de Figueiredo Carvalho, Matrícula 10.728;

Kleber da Silva Simões, Matrícula 15.119;

Marcelo Pascoal Ferreira, Matrícula 11.038;

Márcia Alvarez Lopes de Souza, Matrícula 13.211;

Maria Cristina Mendes Ribeiro, Matrícula 18.056;

Maria Victória de Araujo Moreira, Matrícula 11.089;

Marina Lima Nogueira Marchon Soares, Matrícula 13.377;

Silvana Defelipo Goulart Brandão, Matrícula 15.649;

Telma Mota Teixeira, Matrícula 12.982;

Valéria dos Santos Oliveira, Matrícula 10.631.
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Atenciosamente.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

MARCO FALCAO CRITSINELIS

JUIZ FEDERAL

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00135, de 4 de junho de 2019

OS JUÍZES FEDERAIS TITULAR E SUBSTITUTO DA SÉTIMA VARA FEDERAL DE SÃO

JOÃO DE MERITI, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de

suas atribuições legais e considerando o disposto na Portaria nº RJ-PGD-2010/00065, de 29

de julho de 2010, da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;

RESOLVEM:

CONSIGNAR nas folhas de assentamentos funcionais dos servidores e estagiárias abaixo

relacionados um ELOGIO pelo envolvimento, disposição e comprometimento demonstrados

em suas atividades laborais cotidianas e, em especial, durante a realização da inspeção

unificada dos serviços judiciários deste órgão judicial, no período de 20 a 24 de maio de

2019.

1 - ANDRÉ VITORIANO DA SILVA - matrícula 13463

2 - JULICE MOLIN DUARTE BASTOS - matrícula 13065

3 - LANA RIBEIRO DA FONSECA MONTEIRO - matrícula 15316

4 - MIRELLA NOGUEIRA BARBOSA - matrícula 14932

5 - NELMA DE OLIVEIRA BONIFÁCIO - matrícula 13027

6 - RICARDO VINICIUS DE MESQUITA MENDES - matrícula 14253

7 - ROBERTO COSTA DE MENEZES - matrícula 14925

8 - ROGÉRIO VASCONCELOS - matrícula 12574

9 - VICTOR SANTOS CABRAL DA SILVA - matrícula 14597

JFRJ-BIE-2020/00046 de 07/04/20

JF
R

JB
IE

20
20

00
04

6A

Assinado com senha por SONIA CRISTINA DE ABREU PESTANA.
Documento Nº: 2822699-3165 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action?n=2822699-3165

https://linksiga.trf2.jus.br


10 - CAMILA DOS SANTOS LYCURGO DE FARIA - matrícula 47100 - estagiária

11 - MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS - matrícula 47196 - estagiária

12 - PRISCILA MAGELA VIEIRA - matrícula 46609 - estagiária

13 - RAYANA DE ARAÚJO PAZ - matrícula 47472 - estagiária

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

MARCOS AURELIO SILVA PEDRAZAS

JUIZ FEDERAL

BRUNO ZANATTA

JUIZ SUBSTITUTO

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2019/00262, de 14 de outubro de 2019

A JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE DA SEGUNDA

VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na

Portaria nº RJ-PGD-2010/00065, de 29 de julho de 2010, da Direção do Foro da Seção

Judiciária do Rio de Janeiro;

RESOLVE:

CONSIGNAR nas folhas de assentamentos funcionais dos servidores abaixo relacionados

um ELOGIO pelo empenho que demonstraram durante todo o ano de 2018 e 2019,

mormente pela operacionalização de todas as demandas extraordinárias decorrentes da

implantação do sistema E-Proc e da alteração de competência implementada pela

Resolução nº TRF2-RSP-2018/00050 neste órgão judicial. Consigno ainda a presteza,

eficiência, senso de comprometimento e disciplina demonstrados em suas atividades

laborais, o que muito colaborou para o melhor desempenho da atividade jurisdicional no

período.

1) ADRIANA CORDEIRO GOMES DA SILVA CAMPOS - matrícula nº 12528;

2) ANA CLECIA VIEIRA SANTOS - matrícula nº 10540;
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3) CELSO VAZ VIEIRA - matrícula nº 10339;

4) DEOCLECIO PREIRA GONÇALVES JUNIOR - matrícula nº 18163

5) FELIPE FRANCA CAMPOS - matrícula nº 13914;

6) FRANCINE RIBEIRO MOREIRA NEVES - matrícula nº 13954;

7) GISELE ANDRADE ESQUEF - matrícula nº 12122;

8) GISELLE ARTILES FREITAS - matrícula nº 11415;

9) LUCIANA MAIA LUGÃO RODRIGUEZ - matrícula nº 12472;

10) LUIZ FERNANDO AZEVEDO DE ALMEIDA - matrícula nº 13629;

11) MARILDA DE LIMA DIAS - matrícula nº 11251;

12) MIRIAN MACHADO ALVES DE SOUZA AREAS - matrícula nº 13543;

13) RAQUEL SIQUEIRA DE AZEREDO ANDRÉ CABRAL - matrícula nº 15645

14) SILVIA MONTEIRO BARCELOS DIAS - matrícula nº 14497;

15) YONNE BARBOZA PAIVA BUENO - matrícula nº 13824;

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

FLÁVIA ROCHA GARCIA

JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2020/00044, de 27 de fevereiro de 2020

O JUIZ FEDERAL TITULAR DA SEGUNDA VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO,

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições

legais e considerando o disposto na Portaria nº RJ-PGD-2010/00065, de 29 de julho de

2010, da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,

RESOLVE:
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CONSIGNAR nas folhas de assentamentos funcionais dos servidores e estagiários abaixo

relacionados um ELOGIO pela presteza, eficiência, senso de comprometimento e disciplina

demonstrados em suas atividades laborais cotidianamente, o que muito colabora para o

melhor desempenho da atividade jurisdicional, bem como pelo empenho que demonstraram

durante a realização da correição ordinária dos serviços judiciários deste órgão judicial, no

período de 27 a 31 de janeiro de 2020.

ALAN SANTOS CARDOSO - MAT. 15305I -

ALEXANDRE MEIRELLES DA ROCHA - MAT. 14467II -

ANDERSON FERREIRA SILVEIRA - MAT. 13848III -

ESTER DOS SANTOS ANTUNES PLUVIER - MAT. 11310IV -

HERMOGENES CANDIDO DE MENEZES - MAT. 15298V -

LILIANE AMORIM PEREIRA DE ARAUJO - MAT. 13806VI -

PATRICIA FERNANDES LOPES - MAT. 14265VII -

PAULO ROBERTO VIANA LUCAS FILHO - MAT. 13183VIII -

ROBSON SIQUEIRA DA SILVA - MAT. 13788IX -

ROSANA BARBOSA FERREIRA - MAT. 13583X -

TATIANA CARDOSO MAGIS CRUZ - MAT. 14878XI -

VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS - MAT. 14781XII -

ERIC JORGE SOUZA VITAL DOS SANTOS - ESTAGIÁRIO - MAT. 47323XIII -

NAYARA KAROLYNE RODRIGUES DA SILVA - ESTAGIÁRIA - MAT. 47324XIV -

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

ERIK NAVARRO WOLKART

JUIZ FEDERAL TITULAR

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2020/00081, de 6 de abril de 2020

O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no uso de suas

atribuições legais, resolve:

Art. 1º Prorrogar a designação da servidora MIRIAN MONTEIRO CAVALIERE, Técnica

Judiciária, Área Administrativa, matrícula nº 13.963, lotada na Secretaria Geral - Grupo de

Apoio a Demandas Assimétricas - Equipe C, para prestar auxílio à 5ª Vara Federal, até

30/06/2020, tendo em vista o disposto na Portaria JFRJ-POR-2019/00336.
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Art. 2º Prorrogar a designação do servidor VITOR BRUNO DA SILVA MAIA, Técnico

Judiciário, Área Administrativa, matrícula nº 18.269, lotado na Secretaria Geral - Grupo de

Apoio a Demandas Assimétricas - Equipe C, com exercício na Seção de Serviços

Operacionais de Campo Grande, para prestar auxílio à 5ª Vara Federal até 30/06/2020,

tendo em vista o disposto na Portaria Nº JFRJ-POR-2019/00336.

Art. 3º Prorrogar a designação da servidora PATRÍCIA DE ALMEIDA GRUNEWALD,

Técnica Judiciária, Área Administrativa, matrícula nº 18.267, lotada na Secretaria Geral -

Grupo de Apoio a Demandas Assimétricas - Equipe C, com exercício no Setor de Serviços

Operacionais de Três Rios, para prestar auxílio à 30ª Vara Federal, até 30/06/2020, tendo

em vista o disposto na Portaria Nº JFRJ-POR-2019/00336.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na presente data.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

- assinado eletronicamente -

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR

Juiz Federal Diretor do Foro

 

********************************* FIM *********************************
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