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Comissionada de Diretor da 
FC-07, junto à Subsecretaria 

ia decorrente da dispensa de 

~ende 

de 2002, 
~seqüente. 

lIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
;) que lhe é delegada pelo art. 
~ho de 2000, e considerando 

de 28/07/98, publicado no 
resolve: 

publicação desta Portaria, os 
substituírem os titulares de 
Distribuição, da Subsecretaria 
J> uição de Feitos, em seus 

regulamentares, na forma a 
I 

~DASILVA, matrícula n. 3660
como substituto eventual do 

Jatrícula n. 2375-2, Técnico 
~bstituto eventual do Chefe da 
~o, Código FC-06. 

tsende 

, 
I" 

SECRETARIA DO TRIBUNAL 

Portaria D. 178, de 06 de maio de 2002, 
publicada no Diário da Justiça de 08 subseqüente. 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 
10 

, inciso V, do Ato n. 124/Mp' de 12 de junho de 2000, e considerando 
o disposto no art. 10 do Ato n. 278/Mp' de 28/07/98, publicado no 
Diário da Justiça do dia 31 subseqüente, resolve: 

DESIGNAR, a partir da data de publicação desta Portaria, 
MILTON YUKIO NISHIYAMA, matrícula n. 2530-5, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, como substituto eventual do Chefe da Seção de 
Protocolo Administrativo, Código FC-06, junto à Secretaria de 
Administração e Finanças, em seus afastamentos e impedimentos legais 
ou regulamentares. 

José Roberto Resende 

Portaria D. 179, de 07 de maio de 2002, 
publicada no Diário da Justiça de 09 subseqüente. 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 
10 

, inciso V, do Ato n. 124/Mp' de 12 dejunho de 2000, e considerando 
o disposto no art. 10 do Ato n. 278/Mp' de 28/07/98, publicado no 
Diário da Justiça do dia 31 subseqüente, resolve: 

DESIGNAR, a partir da data de publicação desta Portaria, os 
servidores abaixo relacionados, para substituírem os titulares de 
Função Comissionada, junto à Coordenadoria da Segunda Seção, em 
seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares, na forma 
a seguir: 

ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER, matrícula n. 3560-2, Analista 

25 

Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 10, p. 25, 31 maio 2002.




