
SEÇÃO JUDICIÁRIA - SEDE

JFRJ-BIE-2022/00090 Publicação Diária - Data: 24/06/2022

PORTARIAS (SGP)

PORTARIA Nº JFRJ-PRH-2022/00176, de 23 de junho de 2022

A DIRETORA DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
,JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª INSTÂNCIA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

conforme subdelegação de competência outorgada pelo artigo 11 da Consolidação de Normas da
DIRFO, 

:RESOLVE

DESIGNAR o servidor , Técnico Judiciário, ÁreaPEDRO LUIS PEREIRA MACHADO
Administrativa, matrícula 14.222, para exercer a função comissionada de Assistente III (FC-3) da
Subsecretaria de Contratações e Material, , ,a partir da publicação desta portaria dispensando
em consequência, o servidor NILTON BARBOZA DE CASTRO, matrícula 14.011, da referida
função, , tendo em vista o disposto no Memorando Nº JFRJ-MEM-2022a partir da mesma data
/05627.

DESIGNAR o servidor , Técnico Judiciário, ÁreaNILTON BARBOZA DE CASTRO
Administrativa, matrícula 14.011, para exercer a função comissionada de Supervisor da Seção de
Patrimônio (FC-5) da Subsecretaria de Contratações e Material, a partir da publicação desta

, , em consequência, o servidor PEDRO LUIS PEREIRA MACHADO,portaria dispensando
matrícula 14.222, da referida função, , tendo em vista o disposto noa partir da mesma data
Memorando Nº JFRJ-MEM-2022/05627.

DESIGNAR o servidor , Técnico Judiciário, ÁreaMOACYR XAVIER DE ARAUJO JUNIOR
Administrativa, matrícula 12.455, para exercer a função comissionada de Chefe de Setor de
Atendimento aos Jurisdicionados e Cidadania de Teresópolis (FC-4) da Subsecretaria de
Atividades Judiciárias, , , em consequência, oa partir da publicação desta portaria dispensando
servidor EDUARDO LAUDE, matrícula 13.328, da referida função, ,a partir da mesma data
tendo em vista o disposto nos Memorandos Nºs JFRJ-MEM-2022/05652 e JFRJ-MEM-2022
/05653.

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

LUCIANE BARRETO ALMADA 
Diretora da Subsecretaria de Gestão de Pessoas 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro

PROCESSOS

Nº JFRJ-FOR-2022/09696 de 22 de junho de 2022

Abono de Permanência
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Número do Processo: TRF2-PES-2022/00073

Nome: MARILDA DE LIMA DIAS

Despacho: Deferido o pedido de concessão formulado pela servidora, com efeitos a contar de 
, com base no art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação atual, por ter 06/09/2021

completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme art. 4º, e incisos, da Emenda 
Constitucional nº 103, publicada em , e considerando que não houve prescrição 13/11/2019
quinquenal.

Número do Processo: TRF2-PES-2022/00293

Nome: ALVARO MACHADO MONTEIRO

Despacho: Deferido o pedido de concessão formulado pelo servidor, com efeitos a contar de 
, com base no art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação atual, por ter 27/01/2022

completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme art. 20, e incisos, da Emenda 
Constitucional nº 103, publicada em .13/11/2019

Número do Processo: TRF2-PES-2022/00409

Nome: SURAMY DOS SANTOS PEDROSA RIBEIRO GUEDES

Despacho: Deferido o pedido de concessão formulado pela servidora, com efeitos a contar de 
, com base no art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação atual, por ter 01/04/2020

completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme art. 4º e incisos da Emenda 
Constitucional nº 103, publicada em .13/11/2019

Número do Processo: TRF2-PES-2022/00405

Nome: LUIZ OCTÁVIO ARRUDA LIMA

Despacho: Deferido o pedido de concessão formulado pelo servidor, com efeitos a contar de 
, com base no art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação atual, por ter 11/02/2022

completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme art. 20 e incisos da Emenda 
Constitucional nº 103, publicada em , e por não haver prescrição.13/11/2019

Número do Processo: TRF2-PES-2022/00173

Nome: VIRGINIA LUCIA ARAUJO DA SILVA

Despacho: Deferido o pedido de concessão formulado pela servidora, com efeitos a contar de 
, com base no art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação atual, em 13/11/2019

interpretação conjunta com o § 5º do art. 10 da Emenda Constitucional nº 103, de 13.11.2019, por 
ter implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária prevista no art. 40, § 1º, inciso III, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 10, § 1º, inciso I, alíneas "a" e "b", da citada 
Emenda Constitucional, e considerando que não houve prescrição quinquenal.

Número do Processo: TRF2-PES-2022/00162
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Nome: KATIA REGINA BIANCHI

Despacho: Deferido o pedido de concessão formulado pela servidora, com efeitos a contar de 
, com base no art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação atual, por ter 07/10/2021

completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme art. 4º e incisos da Emenda 
Constitucional nº 103/2019.

Número do Processo: TRF2-PES-2022/00406

Nome: MARCIA TINOCO

Despacho: Deferido o pedido de concessão formulado pela servidora, com efeitos a contar de a 
partir de , com base no art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação atual, por 03/04/2021
ter completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme art. 4º e incisos da Emenda 
Constitucional nº 103/2019.

Número do Processo: TRF2-PES-2021/01293

Nome: CLAUDIO LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA

Despacho: Deferido o pedido de concessão formulado pelo servidor, com efeitos a contar de 
, com base no art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação atual, por ter 09/11/2021

completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme art. 20 e incisos da Emenda 
Constitucional nº 103, e por não haver prescrição.

Número do Processo: TRF2-PES-2022/00467

Nome: ANDREA PRATA DE FREITAS

Despacho: Deferido o pedido de concessão formulado pela servidora, com efeitos a contar de 
, com base no art. 40, § 19, da Constituição Federal, em sua redação atual, por ter 11/03/2022

completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme art. 4º e incisos da Emenda 
Constitucional nº 103, publicada em .13/11/2019

Averbação Tempo de Serviço/Contribuição

Número do Processo: JFRJ-PES-2014/00217

Nome: SILVIA HELENA RANZEIRO DE BRAGANÇA DOS SANTOS

Despacho: Deferido o pedido formulado pela servidora, com vistas à averbação, para fins de 
aposentadoria e disponibilidade, do tempo de serviço público prestado ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, no período de  a , totalizando 993 dias, ou seja, 02 14/06/1995 02/03/1998
(dois) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias, com base no art. 103, I, da Lei nº 8.112/90 c/c a 
Resolução nº 141/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00225

Nome: WILLIAN RIBEIRO SIQUEIRA DA SILVA
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Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, com a averbação dos seguintes tempos de 
contribuição: 1) Regime Geral de Previdência Social, nos períodos de  a , 02/01/2006 14/03/2007

 a ,  a  e de  a , totalizando 670 01/12/2009 31/12/2009 01/12/2010 31/12/2010 16/02/2011 05/08/2011
dias, ou seja, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias, para fins de aposentadoria e 
disponibilidade com base no art. 103, V, da Lei nº 8.112/90 c/c Resolução nº 141/2011 do 
Conselho da Justiça Federal; 2) Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, nos períodos de 

 a  e de  a , totalizando 1.355 dias, ou seja, 03 (três) 08/08/2011 30/01/2013 01/10/2015 21/12/2017
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, para fins de aposentadoria e disponibilidade com base no 
art. 103, I, da Lei nº 8.112/90 c/c Resolução nº 141/2011 do Conselho da Justiça Federal; 3) 
Defensoria Pública da União, no período de  a , totalizando 973 dias, ou 31/01/2013 30/09/2015
seja, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias, para fins de aposentadoria, disponibilidade e 
licença para capacitação, com base no art. 100 da Lei nº 8.112/90 c/c Resolução nº 141/2011 do 
Conselho da Justiça Federal.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00264

Nome: ALBERTINA ALMEIDA NUNES

Despacho: Deferido o pedido da servidora, com vistas à averbação dos seguintes tempos de serviço
/contribuição: 1) Regime Geral de Previdência Social, para fins de aposentadoria e disponibilidade, 
nos períodos de  a  e de  a , no total de 258 dias, ou 08/06/1987 16/10/1987 01/10/1988 04/02/1989
seja, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias, com base no art. 103, V, da Lei nº 8.112/90 c/c Resolução 
nº 141/2011 do Conselho da Justiça Federal; 2) Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
para fins de aposentadoria e disponibilidade, no período de  a , no total de 09/05/1994 06/07/1998
1.520 dias, ou seja, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, com base no art. 103, I, da lei nº 8.112/90 c
/c Resolução nº 141/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00272

Nome: LEONARDO MANHÃES FONSECA

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, com vistas à averbação, para fins de 
aposentadoria e disponibilidade, do tempo de contribuição ao Regime Geral da Previdência Social, 
no período de  a , totalizando 980 dias, ou seja, 02 (dois) anos, 08 (oito) 22/11/1994 28/07/1997
meses e 10 (dez) dias, com base no art. 103, V, da Lei nº 8.112/90 c/c Resolução nº 141/2011 do 
Conselho da Justiça Federal.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00230

Nome: ANDERSON SANT'ANNA DA ROCHA

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, com vistas à averbação, para fins de 
aposentadoria e disponibilidade, dos seguintes tempos de contribuição, com base no art. 103, I, da 
Lei nº 8.112/90 c/c Resolução nº 141/2011 do Conselho da Justiça Federal: - Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, no período de  a , totalizando 3.220 dias, ou seja, 18/10/2004 11/08/2013
08 (oito) anos e 10 (dez) meses; - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no período de 

 a , totalizando 1.752 dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 12/08/2013 29/05/2018
(vinte e dois) dias.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00259
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Nome: IOMAR SOARES BARBOSA

Despacho: Retificada a averbação anteriormente efetuada de interesse da servidora, para que os 
tempos de serviço/contribuição da servidora sejam considerados da seguinte forma: 1) Regime 
Geral de Previdência Social (iniciativa privada), nos períodos de 25.07.1978 a 13.02.1979, 
25.03.1981 a 16.03.1982, 03.03.1983 a 28.03.1983, 04.06.1987 a 01.06.1989, 03.07.1989 a 
05.02.1990 e de 02.05.1991 a 22.10.1991, no total de 1.708 dias, ou seja, 04 anos, 08 meses e 08 
dias, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 103, V, da Lei nº 8.112/90 c/c 
Resolução nº 141/2011, do CJF; 2) Câmara dos Deputados, no período de 19.09.1985 a 
01.04.1986, no total de 195 dias, ou seja, 06 meses e 15 dias, para fins de aposentadoria e 
disponibilidade, nos termos do art. 100 da Lei nº 8.112/90 c/c Resolução nº 141/2011, do CJF.

Ausência ao Serviço em Razão de Falecimento em Família

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00397

Nome: VAGNER MOURA LUMBRERAS

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, da ausência ao serviço no período de 
 a , em razão do falecimento de sua mãe, SONIA MARIA DE ALMEIDA 18/06/2022 25/06/2022

MOURA, ocorrido em , nos termos do art. 97, III, b, da Lei n.º 8.112/90.18/06/2022

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00399

Nome: SUSANA BARBOSA GOMES RIOS

Despacho: Deferido o pedido formulado pela servidora, da ausência ao serviço no período de 
 a , em razão do falecimento de seu pai, Celso Roberto Pereira Gomes, 18/06/2022 25/06/2022

ocorrido em , nos termos do art. 97, III, b, da Lei n.º 8.112/90.18/06/2022

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00384

Nome: LEONARDO FERREIRA BARBOSA

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, da ausência ao serviço no período de 
 a , em razão do falecimento de seu pai, ELY CORREA BARBOSA, 11/06/2022 18/06/2022

ocorrido em , nos termos do art. 97, III, b, da Lei n.º 8.112/90.11/06/2022

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00345

Nome: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, da ausência ao serviço no período de 
 a , em razão do falecimento de seu irmão, ROBERTO FLÁVIO 01/06/2022 08/06/2022

NASCIMENTO, ocorrido em , nos termos do art. 97, III, b, da Lei n.º 8.112/90.01/06/2022

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00307

Nome: LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL
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Despacho: Deferido o registro nos assentamentos funcionais da servidora, da ausência ao serviço 
no período de  a , em razão do falecimento de sua mãe, Marília da Cunha 29/05/2022 05/06/2022
Dau, ocorrido em , nos termos do art. 97, III, b, da Lei n.º 8.112/90.29/05/2022

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00284

Nome: ALEXANDRE SEDLACEK

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, da ausência ao serviço no período de 
 a , em razão do falecimento de seu pai, KURT SEDLACEK, ocorrido em 20/05/2022 27/05/2022
, nos termos do art. 97, III, b, da Lei n.º 8.112/90.20/05/2022

Ajuda de Custo

Número do Processo: JFRJ-PES-2017/00156

Nome: VITO RAFAEL PIRES SCARDUA

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, cujo valor corresponderá a duas 
remunerações a que fez jus no mês de março de 2022, mês em que o servidor mudou seu domicílio 
do Município de São Pedro da Aldeia para o do Rio de Janeiro, em face de sua nomeação para o 
cargo de Diretor de Secretaria da 2ª Vara Federal Criminal com base no art. 53 da Lei nº 8.112/90 e 
da Resolução nº 4/2008 do Conselho da Justiça Federal.

Licença Paternidade

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00383

Nome: MIGUEL FRANCISCO SCHNEIDER NETO

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, no período de  a , 10/06/2022 14/06/2022
bem como o de sua prorrogação, no período de  a , em razão do nascimento 15/06/2022 29/06/2022
de sua filha LUÍSA UMPIERRE SCHNEIDER, em , de acordo com o art. 208 da Lei n.10/06/2022
º 8.112/90 c/c art. 19 da Resolução nº 2/2008 e Resolução nº CJF-RES-2016/00409, ambas do 
Conselho da Justiça Federal.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00347

Nome: JOSÉ ESTEVAM CHAVES BRAGA

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, no período de  a , 02/06/2022 06/06/2022
bem como o de sua prorrogação, no período de  a , em razão do nascimento 07/06/2022 21/06/2022
de sua filha ALICE DE CASTRO BRAGA, em , de acordo com o art. 208 da Lei n.º 02/06/2022
8.112/90 c/c art. 19 da Resolução nº 2/2008 e Resolução nº CJF-RES-2016/00409, ambas do 
Conselho da Justiça Federal.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00373

Nome: EDUARDO SARAIVA ESPINOLA
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Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, no período de  a , 07/06/2022 11/06/2022
bem como o de sua prorrogação, no período de  a , em razão do nascimento 12/06/2022 26/06/2022
de sua filha CLARA SARAIVA ESPINOLA LUZ DA SILVA , em , de acordo com o 07/06/2022
art. 208 da Lei n.º 8.112/90 c/c art. 19 da Resolução nº 2/2008 e Resolução nº CJF-RES-2016
/00409, ambas do Conselho da Justiça Federal.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00291

Nome: VICTOR SANTOS CABRAL DA SILVA

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, no período de  a , 25/05/2022 29/05/2022
bem como o de sua prorrogação, no período de  a , em razão do nascimento 30/05/2022 13/06/2022
de sua filha Maria Júlia Evangelista Marques dos Santos, em , de acordo com o art. 208 25/05/2021
da Lei n.º 8.112/90 c/c art. 22 da Resolução nº 2/2008 do Conselho da Justiça Federal.

Ausência ao Serviço para Doação de Sangue

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00356

Nome: MAURICIO MARTINS DE SOUZA

Despacho: Deferido o pedido formulado pelo servidor, de ausência ao serviço para doação de 
sangue no dia , nos termos do artigo 97, I, da Lei n.º 8.112/90.02/06/2022

Auxílio Natalidade

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00317

Nome: VICTOR SANTOS CABRAL DA SILVA

Despacho: Deferido o pagamento em favor do servidor, em virtude do nascimento de sua filha 
MARIA JULIA EVANGELISTA MARQUES DOS SANTOS, em , no valor 25/05/2022
correspondente ao menor vencimento do serviço público federal na data do nascimento, a ser 
observado no Sistema Unificado de Rubricas de Pagamento de Pessoal - SISUR.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00292

Nome: PAULA DE FREITAS LARA

Despacho: Deferido o pagamento em favor da servidora, em virtude do nascimento de seu filho 
Miguel Lara Ferreira, em , no valor correspondente ao menor vencimento do serviço 31/03/2022
público federal na data do nascimento, a ser observado no Sistema Unificado de Rubricas de 
Pagamento de Pessoal - SISUR.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00285

Nome: VANESSA ALVES DE ARAGÃO
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PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Despacho: Deferido o pagamento em favor da servidora, em virtude do nascimento de sua filha 
HANNAH ALVES DE ARAGÃO, em , no valor correspondente ao menor vencimento 18/05/2022
do serviço público federal na data do nascimento, a ser observado no Sistema Unificado de 
Rubricas de Pagamento de Pessoal - SISUR.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00267

Nome: DIOGO ALVES DOS SANTOS

Despacho: Deferido o pagamento em favor do servidor, em virtude do nascimento de seu filho 
NICOLAS ALVES DOS SANTOS, em , no valor correspondente ao menor vencimento 18/05/2022
do serviço público federal na data do nascimento, a ser observado no Sistema Unificado de 
Rubricas de Pagamento de Pessoal - SISUR.

Número do Processo: JFRJ-PES-2022/00266

Nome: ROBERTA ABREU CARPI COSTA

Despacho: Deferido o pagamento em favor da servidora, em virtude do nascimento de seu filho 
BERNARDO CARPI MARRA, em , no valor correspondente ao menor vencimento do 01/04/2022
serviço público federal na data do nascimento, a ser observado no Sistema Unificado de Rubricas 
de Pagamento de Pessoal - SISUR.

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

Dr. Osair Victor de Oliveira Junior 
Juiz Federal - Diretor do Foro em 
exercício 

Luciene da Cunha Dau Miguel 
Diretora da Secretaria Geral

JFRJ-BIE-2022/00090 - Geração: 
SGE/CNOV 

Setores responsáveis pelas informações: 
DIRFO: NSDF / SG / SGP / SOF 

Publicação diária na Internet 
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