
SEÇÃO JUDICIÁRIA - SEDE

PORTARIAS

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2020/00138, de 10 de junho de 2020

A JUÍZA FEDERAL TITULAR DA TERCEIRA 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 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 inspeção anual dos serviços judiciários deste órgão judicial, no

período de 18 a 22 de maio de 2020.

1) IEDA ROCHA CASTANHEIRA - matrícula nº 10260;

2) ILTON DE AZEVEDO PEIXOTO JUNIOR - matrícula nº 14326;

3) ISAÍAS DE ALMEIDA AGUIAR - matrícula nº 11489;

4) JOSE LEMOS RODRIGUES JUNIOR - matrícula nº 13856
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5) KELLY AQUINO VIANNA HONÓRIO - matrícula nº 14907;

6) LAÍS ALVARENGA BORGES - matrícula nº 14665;

7) LÍCIA ALVIM DE MATTOS BIANCHI DOS GUARANYS - matrícula nº 12885;

8) MÁRCIA ASSUNÇÃO PESSANHA - matrícula nº 13.899

9) MARLUZIA RIBEIRO MOREIRA CORREA - matrícula nº 11442;

10) RAQUEL MOUSINHO DA SILVEIRA - matrícula nº 12647

11) REGINA ROSÁRIO DO AMARAL - matrícula nº 13176;

12) ROGÉRIO CESAR COSTA DE AZEVEDO - matrícula nº 13060;

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

WANESSA CARNEIRO MOLINARO FERREIRA SERAFIM

JUÍZA FEDERAL TITULAR

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2020/00141, de 12 de junho de 2020

A DOUTORA KARLA NANCI GRANDO, JUÍZA FEDERAL NA TITULARIDADE DA 3ª VARA

FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, 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 Duque de Caxias/RJ, no período de 18 a 22 de maio

do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora KAROLLYNE BELISÁRIO

LIMA DA SILVA pelo zelo, dedicação e responsabilidade com que realiza as tarefas diárias,

especialmente pelo seu excelente trabalho no exercício da função de supervisora,

caracterizando-se como uma líder organizada, metódica, proativa, empática e sensível às

necessidade de sua equipe, além de bem-disposta e colaborativa 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.
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REGISTRE-SE.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2020/00142, de 12 de junho de 2020

A DOUTORA KARLA NANCI GRANDO, JUÍZA FEDERAL NA TITULARIDADE DA 3ª VARA

FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, 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 Duque de Caxias/RJ, no período de 18 a 22 de maio

do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor ALEXANDRE DE OLIVEIRA

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

especialmente pelo 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-2020/00143, de 12 de junho de 2020

A DOUTORA KARLA NANCI GRANDO, JUÍZA FEDERAL NA TITULARIDADE DA 3ª VARA

FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, 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 Duque de Caxias/RJ, no período de 18 a 22 de maio

do corrente ano;
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RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora MARIA THEREZA TOSTA

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

especialmente pelo seu excelente trabalho na assessoria das Magistradas 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 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.

PORTARIA Nº JFRJ-POR-2020/00144, de 12 de junho de 2020

A DOUTORA KARLA NANCI GRANDO, JUÍZA FEDERAL NA TITULARIDADE DA 3ª VARA

FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, 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 Duque de Caxias/RJ, no período de 18 a 22 de maio

do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor LERIO RICARDO TAVARES

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

especialmente pelo seu trabalho como supervisor, na expedição de mandados, ofícios e

Cartas Precatórias; 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.
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PORTARIA Nº JFRJ-POR-2020/00145, de 12 de junho de 2020

A DOUTORA KARLA NANCI GRANDO, JUÍZA FEDERAL NA TITULARIDADE DA 3ª VARA

FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, 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 Duque de Caxias/RJ, no período de 18 a 22 de maio

do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor MAURO DA SILVA AMORIM

FILHO 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-2020/00146, de 12 de junho de 2020

A DOUTORA KARLA NANCI GRANDO, JUÍZA FEDERAL NA TITULARIDADE DA 3ª VARA

FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, 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 Duque de Caxias/RJ, no período de 18 a 22 de maio

do corrente ano;
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RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor FREDERICO CORREA

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

especialmente pelo excelente trabalho realizado no setor de da Execução, demonstrando

ser um servidor dedicado, interessado 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

comprometido em cumprir as metas da unidade, além de 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-2020/00147, de 12 de junho de 2020

A DOUTORA KARLA NANCI GRANDO, JUÍZA FEDERAL NA TITULARIDADE DA 3ª VARA

FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, 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 Duque de Caxias/RJ, no período de 18 a 22 de maio

do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor RÔMULO SEQUEIRA

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

especialmente pelo seu trabalho na assessoria das Magistradas, mostrando-se discreto,

estudioso, dedicado e diligente ao promover a solução dos problemas nos processos,

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

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

comprometido em cumprir as metas da unidade, além de cultivar bom relacionamento com

os colegas e estar sempre pronto a ajudar quando necessário, 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-2020/00148, de 12 de junho de 2020

A DOUTORA KARLA NANCI GRANDO, JUÍZA FEDERAL NA TITULARIDADE DA 3ª VARA

FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, 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 Duque de Caxias/RJ, no período de 18 a 22 de maio

do corrente ano;

RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO ao servidor BRUNO ASSIS COGO pelo

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

seu trabalho no setor Previdenciário (análise de iniciais e agendamento de perícias),

mostrando-se um servidor dedicado e competente, atento na análise de processos,

interessado e proativo, 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 atencioso,

especialmente com os peritos 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-2020/00149, de 12 de junho de 2020

A DOUTORA KARLA NANCI GRANDO, JUÍZA FEDERAL NA TITULARIDADE DA 3ª VARA

FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, 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 Duque de Caxias/RJ, no período de 18 a 22 de maio

do corrente ano;
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RESOLVE expedir a presente portaria de ELOGIO à servidora GLAUCIA CAPARELI DO

NASCIMENTO 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 um 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.

KARLA NANCI GRANDO

JUIZ FEDERAL

PORTARIAS (SG)

PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2020/00026, de 16 de junho de 2020

A Diretora da Secretaria Geral da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme delegação

de competência prevista no art. 9º, II, da Consolidação de Normas da Diretoria do Foro e

considerando:

- o teor da Resolução nº 322, de 1° de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que

estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para retomada dos serviços presenciais,

observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus -

COVID-19, e dá outras providências;

-a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições

mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de

magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral; e

JFRJ-BIE-2020/00077 de 16/06/20

JF
R

JB
IE

20
20

00
07

7A

Assinado com senha por SONIA CRISTINA DE ABREU PESTANA.
Documento Nº: 2866543-4871 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action?n=2866543-4871

https://linksiga.trf2.jus.br


- a necessidade de desenvolver um plano de governança que permita a retomada gradual

das atividades presenciais na SJRJ, com a máxima segurança aos jurisdicionados,

magistrados, servidores, estagiários e colaboradores, no momento pós-crise ocasionada

pela pandemia da COVID-19, mitigando seus impactos negativos sobre a saúde das

pessoas e a prestação jurisdicional, RESOLVE:

Art. 1º Constituir o Comitê Gestor do Plano de Retomada das Atividades Presenciais na

SJRJ, presidido pelo Coordenador do Núcleo de Governança Institucional, composto pelos

seguintes servidores, com as respectivas atribuições:

Unidade
Administrativ
a

Servidor Matrícula Lotação Atribuição

SG Alessandro
Romano 14.459 NGOV Presidente

Andréa Souza
Carvalho 18.128 CGEA

Redação e
diagramação
do Plano de
Retomada.

Martha Rocha
Salgueiro
Costa

13.351 SEMOD

Coleta e
planilhamento
dos dados
necessários
para
elaboração do
Plano e
monitorament
o das ações.

Shirlei Sales
da Silva 12.798

SEGOC

Coordenação
geral das
ações do
Comitê e
orientação à
elaboração do
Plano
Especial de
Compras.

Monique
Carbonel
Rabello

13.545 CSOP

Planejamento
das
necessidades
das
Subseções
para a
retomada de
suas
atividades
presenciais.

Thiago de
Paiva Guedes 14.323 SEPAB NCOS

Carmen Lúcia
de Souza
Varella

12.738 SEASI

Elaborar o
Plano de
Comunicação
do projeto,
com o
objetivo de
informar e
promover a
confiança nas
diretrizes
definidas pelo
Plano.

NSEG
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Unidade
Administrativ
a

Servidor Matrícula Lotação Atribuição

Victor
Coutinho
Iaccarino

18.138 NSEG

Realizar o
planejamento
das atividades
de apoio
concernentes
ao NSEG,
necessárias à
execução das
atividades
presenciais
previstas no
Plano.

SCM

Diego Carlos
Silva de Lima 14.556 CMAT

Realizar o
planejamento
das atividades
de apoio
concernentes
à SCM,
necessárias à
execução das
atividades
presenciais
previstas no
Plano, e
apresentar o
Plano de
Compras
Especial para
o combate ao
contágio da
COVID-19.

SGP

Paula Cunha
Mautone 18.051 Enfermagem

Apresentar
protocolo de
regras de
biosseguranç
a para o
retorno
gradual às
atividades
presenciais,
com base nas
normas
legais, nas
Resoluções
do CNJ, do
TRF-2 e nas
Notas
Técnicas dos
Centros
Locais de
Inteligência,
bem como em
consultas e
informações
técnicas
prestadas por
órgãos
públicos, em
especial o
Ministério da
Saúde, a
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária e as
Secretarias
Estaduais de
Saúde

Valéria Félix
Gonçalves
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Unidade
Administrativ
a

Servidor Matrícula Lotação Atribuição

13.140 Enfermagem
Angelica dos
Santos
Vianna

12.977 Medicina

SGE
Claudia
Coutinho
Gomes

13.416 CPRI
Validação da
metodologia
do projeto.

SGS César da
Cunha Soares 11.110 SEMEL

Realizar o
planejamento
das atividades
de apoio
concernentes
à SGS,
necessárias à
execução das
atividades
presenciais
previstas no
Plano, e
apresentar o
Plano de
Limpeza e
Desinfecção
(Res.
322/CNJ, Art.
5º, VI)

Érica
Bechuate 14.802 SESEC SIE

Maria Luiza
Alves de
Aquino

13.107 CMNT

Realizar o
planejamento
das atividades
de apoio
concernentes
à SIE,
necessárias à
execução das
atividades
presenciais
previstas no
Plano

SAJ Andrea Alves
Inocencio

Art. 2° O Comitê Gestor do Plano de Retomada das Atividades Presenciais na SJRJ terá

como atribuições:

I - Sob as orientações da equipe de projeto, cumprir as determinações exaradas nas

Reuniões do Comitê Interno de Governança e Gestão de Riscos (CIG), órgão decisório

máximo do projeto de retomada das atividades presenciais na SJRJ.

II - Zelar pelo cumprimento das entregas e prazos previstos no plano de ação do projeto.

III- Elaborar e apresentar à equipe de projeto a proposta de Plano de Retomada das

Atividades Presenciais na SJRJ.

IV- Implementar e monitorar a execução do Plano aprovado.
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

- assinado eletronicamente -

LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL

Diretora da Secretaria Geral

PORTARIA Nº JFRJ-PSG-2020/00027, de 16 de junho de 2020

A DIRETORA DA SECRETARIA GERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO,

RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores ALESSANDRO DOS SANTOS ROMANO, Coordenador do

Núcleo de Governança Institucional; ANDRÉ KEMPER BAPTISTA, Diretor da Subsecretaria

de Gestão Estratégica; e LUCIANE BARRETO ALMADA, Diretora da Subsecretaria de

Gestão de Pessoas, para exercerem as funções de gerentes do projeto de elaboração do

"PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS PÓS-PANDEMIA DA COVID-

19 NA SJRJ", com delegação de competência para coordenarem todas as rotinas do

projeto, executando o planejamento de cada etapa e definindo as metas e os objetivos a

serem alcançados; atuando no engajamento de todas as áreas de negócio, no

gerenciamento das atividades de todas as equipes envolvidas, na verificação dos resultados

de cada etapa e na execução de mudanças quanto aos erros encontrados;

II - CONFERIR aos servidores, ora designados, autonomia para coordenarem os trabalhos,

seguindo o modelo matricial de gerenciamento de projetos, mantendo inequivocamente o

patrocinador do projeto informado sobre seu andamento, em obediência ao disposto no

Regulamento nº JFRJ-RTO-2020/00003; e

III - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL

Diretora da Secretaria Geral

 

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