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Seção de Pagamento de Pessoal
Conhecendo a Área Administrativa

Por Amanda Julieta (SECOS)

Até que a remuneração mensal che-
gue efetivamente à conta bancária de 
cada servidor da Justiça Federal, muito 
trabalho já foi feito. Durante todo o mês, 
Adriana Abbehusen, Ana Cláudia Ortiz, 
Maria das Graças Oliveira, Gicélia Libó-
rio, Simone Alves e Raimundo Barros tra-
balham em conjunto para que não haja 
atrasos ou erros na folha de pagamento. 
Lotados na Seção de Pagamento de Pes-
soal (SEPAG), são eles os responsáveis 
pela elaboração da folha de 1.300 ser-
vidores e magistrados, ativos e inativos, 
um processo trabalhoso e dinâmico que 
passa por diversas etapas. 

Geralmente, o pagamento dos servido-
res e magistrados é efetuado entre os dias 
21 e 23 de cada mês. A folha de paga-
mento, no entanto, começa a ser prepara-
da muito antes disso, por volta do dia 25 
do mês anterior, quando a SEPAG inicia 
o recebimento de documentos para o fe-
chamento da folha. A de abril, por exem-
plo, fechou no dia 26 de março, prazo 
limite para que os servidores entreguem 
documentos para que sejam processados 
pagamentos ou descontos no salário. As 
datas exatas do fechamento da folha são 
determinadas por uma portaria publica-
da pelo Tribunal Regional Federal e, em 
2013, todas elas coincidem com o último 
dia útil de cada mês.

Após o fechamento, a Seção de Pa-
gamento começa a realizar a conferência 
da folha, que acontece até o dia 5 de 
cada mês. Para isso, é necessário ana-
lisar linha por linha, rubrica por rubrica, 
servidor por servidor. O prazo para essa 
conferência é curto e, enquanto isso, 
as outras atividades desenvolvidas pela 
SEPAG não param. “Nós não paramos 
o atendimento aos servidores, nem os 
processos que precisam ser respondidos 
com urgência”, conta Adriana Abbehus-
sen, supervisora da Seção desde 2009. 
“Enquanto nós conferimos a folha, há 
outras demandas. Então, pode aconte-
cer de passar algum erro”, completa.

Apesar de cada vez menos frequen-
tes, pequenos erros são, algumas vezes, 
inevitáveis. Isso porque o Oracle, progra-
ma utilizado desde 2010 para calcular 
os lançamentos na folha de pagamento, 
não é 100% eficiente e parte dos cálcu-
los ainda precisa ser realizada manual-

mente. “O Oracle é um programa supe-
rior ao mumps, tem muitas facilidades, 
mas ainda tem algumas limitações. Tem 
gente que pensa que o trabalho da folha 
de pagamento é só apertar um botão, 
que o programa faz tudo. Não é bem as-
sim”, explica Adriana. 

Por isso, é fundamental para a SEPAG 
que o servidor confira o seu contrache-
que a partir do dia 5 de cada mês, dispo-
nível para consulta no sistema da Justiça 
Federal, mediante confirmação de login e 
senha. Este ato simples pode evitar que 
algum erro passe despercebido e garantir 
que alterações, caso necessário, possam 
ser incluídas antes que a folha vá para a 
execução. 

Execução – Após elaboração e confe-
rência, é hora da folha ir para a execu-
ção. Por volta do dia 7, é encaminhado 
para a Seção de Execução Orçamentária 
e Financeira (SEOFI) um processo onde 
constam todas as informações sobre o 
pagamento. Depois do encaminhamento, 
a SEPAG não pode mudar nenhuma in-
formação na folha, pois a SEOFI tem um 
prazo curto para realizar a apropriação, 
que é a solicitação formal do crédito para 
o pagamento de servidores e magistra-
dos, liberado pelo Tribunal. 

Em seguida, as folhas são encami-
nhadas para o Núcleo de Controle Interno 
(NUCOI), que faz uma auditoria, conferin-
do todo o trabalho realizado pela Seção 
de Pagamentos. O objetivo é identificar se 
os pagamentos foram efetuados dentro da 
norma e detectar possíveis erros. Depois 
de analisar folha por folha, o NUCOI envia 
um relatório para a SEPAG, informando 
os ajustes que por ventura precisem ser 
feitos. “Tem vindo pouca coisa para ser 
ajustada nesses relatórios do NUCOI e é 
uma satisfação saber que nós estamos 

fazendo o nosso trabalho cada vez me-
lhor”, diz Adriana. 

Muito além da folha – Embora o pa-
gamento represente quase a totalidade do 
trabalho executado na Seção, nem só da 
elaboração da folha mensal vive a SEPAG. 
Ela ainda é responsável pelo atendimento 
a servidores ativos e inativos com diversas 
demandas, como dúvidas sobre Imposto 
de Renda, contribuição previdenciária, 
processos de desligamento, cálculos de 
aposentadoria e emissão de margem con-
signada, que permite a realização de em-
préstimos juntos aos bancos. 

Há também o processo de Exercício 
Anterior, que precisa de um crédito espe-
cífico para pagamento. Trata-se de crédi-
tos de exercícios antigos que não foram 
pagos no mesmo ano e passam para o 
exercício subsequente.  “Nós não pode-
mos usar o crédito de 2013 para pagar 
valores do exercício de 2012, por exem-

plo. Nós precisamos do chamado Crédito 
de Exercício Anterior, que é regulamen-
tado por uma resolução do Conselho da 
Justiça Federal”, explica Adriana.

O reembolso por Exercício Anterior 
pode levar muito tempo para ser liberado 
pelo CJF. O processo para o pagamento 
após a liberação também é demorado: 
enquanto a folha normal fica pronta em 
cinco dias, a folha de Exercício Anterior 
requer cerca de um mês para ser elabo-
rada. Isso porque os cálculos são feitos 
totalmente à mão, em um processo tra-
balhoso, que é realizado, pelo menos, de 
três em três meses pela SEPAG.  

Algumas vezes, o pagamento por 
Exercício Anterior é inevitável, como, por 
exemplo, em caso de substituições no 
mês de dezembro. Nos casos que podem 
ser evitados, a Seção de Pagamento lem-
bra que é muito importante não demorar 
a dar entrada na solicitação de crédito, 
pois, com a entrada de um novo Exercício, 
o maior prejudicado é o próprio servidor.

Amor pela Seção – Quem trabalha 
na Seção de Pagamento, adora. Embora 
muitas vezes seja estressante, devido à 
pressão dos prazos curtos, o processo 
de conferência da folha é o queridinho 
dos servidores da SEPAG, que recen-
temente recebeu um novo membro na 
equipe, o estagiário e “mascote” Pedro 
Bruno da Paixão.

“O servidor da Seção de Pagamentos 
tem que ter um perfil bem específico, 
não é qualquer pessoa que se adapta ao 
trabalho de lá”, conta Adriana. E é ver-
dade. Quando acaba o processo de ela-
boração da folha, já é hora de começar 
a elaborar a folha do mês seguinte, um 
procedimento que se repete e não tem 
fim. Mas a SEPAG garante: também é um 
trabalho muito interessante, que se reno-
va a cada dia. “Uma folha nunca é igual à 
outra, todas tem uma novidade”, finaliza 
Adriana. 

A partir da esquerda: Ana Cláudia Ortiz, Maria das Graças Oliveira, Adriana Abbehusen, 
Gicélia Libório, Raimundo Barros e Simone Alves.  À frente, o “mascote” da SEPAG, o 
estagiário Pedro Bruno da Paixão.

Aniversariantes
Hoje: Deusdedith Almeida do Carmo 
(NUCJU), Jeffrey Diego Silva Araujo 
(22ª Vara) e José Silva Santos (Del-
ta).Amanhã: Rita Liliana Paim Senna 
(NUCRE), Diana Garcia da Silva Boc-
canera (15ª Vara) e Josebelle Sousa 
Pereira (Alagoinhas).

Parabéns!!!

Licença médica superior a 24 meses 
gera efeitos pecuniários

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, respondendo a consulta forma-
lizada no processo administrativo nº 
9198/2012, esclareceu que aqueles ser-
vidores que contarem com um período 
de licença médica superior a 24 meses, 
contados desde o seu ingresso no serviço 
público federal, sofrerão abatimentos no 
auxílio alimentação relativo a cada nova 
licença médica usufruída após o referi-
do limite e deixarão de computar os dia 
excedentes para fins de licença capacita-
ção, licença prêmio e adicional por tem-
po de serviço (anuênio).

Estes efeitos jurídicos decorrem do 
quanto disposto no artigo 103, VII, da Lei 

nº 8.112/90 c/c artigo 14, parágrafo úni-
co, da Resolução nº 159/2011, que deter-
minam que as licenças para tratamento da 
própria saúde que excedam o período de 
24 meses, contados desde o ingresso do 
servidor no serviço público federal, não se-
rão consideradas como efetivo exercício.


