
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

Versam  estes  autos  sobre  acerto  de  pagamento  decorrente  de  desligamento  por
redistribuição  ao  TST da  servidora  MÁRCIA ALVES DE SOUSA,  conforme  Ato  Presi/TRF1  n.
610, 2510831, a partir de 1º.07.2016, nos termos do Ato n. 307 do TST, 2423697.

A Sepag/Nucre, 2521978, identificou valor a ser restituído pela servidora, de acordo
com a Planilha 2527284, retificada nos termos da análise da Sevan, 2527291, e dos esclarecimentos da
Sepag, 3057586, gerando nova Planilha, 3064632.

A servidora foi notificada nos termos da Resolução CJF n. 68/2009, 3104909, quanto
à possibilidade de reposição ao erário da quantia de R$ 1.376,11 (um mil, trezentos e setenta e seis e
onze centavos),  manifestando ciência no dia 11.11.2016,  3122420,  na qual  concorda  com o  valor
apurado, declara que não apresentará provas nem defesa e opta pelo desconto em folha de pagamento
do atual órgão de lotação, de forma parcelada.

Impende ressaltar que cumpre ao órgão no qual a servidora encontra-se em efetivo
exercício (TST) informar o valor de cada parcela a ser descontada da servidora, tendo em vista ser o
responsável pela efetivação dos descontos respectivos.

Diante  do  exposto,  com  base  nas  informações  da  Sevan/Nucoi,  2527291,  e  da
Sepag/Nucre, 3124878, relativas ao acerto de pagamento da servidora MÁRCIA ALVES DE SOUSA,
decorrente de desligamento por redistribuição, DETERMINO a reposição ao erário do montante de R$
1.376,11 (um mil, trezentos e setenta e seis e onze centavos) pela servidora, mediante desconto em
folha de pagamento do TST, nos termos do §1º do art. 46 da Lei 8.112/90.

Publique-se.
Ao Nucre, para notificar a servidora e o TST, e demais providências.
Ao Nucaf, para registro da dívida.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 28/11/2016, às 19:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3175016 e o código CRC CC6D8E6D.
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