
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJ DIREF

Versam os autos sobre os acertos financeiros decorrentes de serviço extraordinário
prestado por servidores da 9ª Vara no mês de novembro/2015, autorizado por meio da Portaria DIREF 
1040, 1436454.

Em procedimento de análise do processo, o Nucoi identificou uma diferença a ser
paga a servidora Ivanete de Oliveira Caires, Técnico Judiciário, 9ª Vara, no valor de R$ 25,13 (vinte e
cinco reais e treze centavos), decorrente da desatualização da base de cálculos do Oracle, conforme
esclarecido pela Sepag  2720741 .

Observou ainda o Nucoi, que a servidora estava em período de férias quando foi
registrada a prestação do serviço extraordinário, conforme disposto no item "3" da mesma informação
Sevan .2720741

Os  autos  foram  analisados  novamente  pela  Sepag,  em  face  do  despacho
Secad 2872012 no qual foi questionado o marco inicial para a atualização do valor devido à servidora,
bem como a questão levantada pelo Nucoi quanto à ocorrência concomitante de férias com prestação
de serviço extraordinário.

Os cálculos foram revistos e nova planilha de cálculos atualizada e  com os acertos
financeiros foi acostada ao processo pela Sepag/Nucre, 2885975.

A Sepag esclareceu, ainda, na informação 2886474 , que

(...)  a referida servidora, conforme Portaria de autorização 1436454,  e ficha de frequência  1468621,
prestou serviço extraordinário nos dias 14/11/2015 (5 horas/dia - sábado) e 21/11/2015 (4 horas/dia -
sábado).  Todavia,  considerando  que  estava  em gozo  de  férias  no  dia  21/11/2015,  conforme  ficha
cadastral  2687210  ,  esta  SEPAG  não  efetuou  o  pagamento  da  hora-extra,  como  já  relatado  na
Informação 2687316 .

Relativamente ao acerto proposto à mesma servidora, registramos que se trata de revisão de pagamento de
5 horas-extras prestadas no dia 14/11/2015, conforme planilha demonstrativa  2687305.

Considerando a informação da Sepag/Nucre,  2886474  e  da Sevan/Nucoi, 2712541,
e  com  base  nos  termos  da  Resolução  CJF  224/2012,  alterada  pela  Resolução  CJF  324/2014,
RECONHEÇO os seguintes valores a título de Despesas de Exercícios Anteriores e AUTORIZO   o 
seu pagamento à  servidora  Ivanete  de  Oliveira  Caires,  conforme planilha  resumo 2885975,  e  a
inclusão do valor total na programação orçamentária da próxima folha de pagamento ordinária, uma
vez que se encontra dentro do limite de passivo irrelevantes (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), conforme
art. 13, § 3º, da   Resolução CJF n. 224/2012, (alterado pela Resolução CJF n. 324/2014) :

1) Principal: R$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos);

2) Correção monetária: R$ 1,74 (um real e setenta e quatro centavos);

3) Juros: R$ 1,07 (um real e sete centavos).

Publique-se.

Após, ao NUCRE para providências.



Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro
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