
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJ SECAD

Considerando  as  informações  prestadas  pela  Sepag/Nucre,  bem  como  a
documentação  juntada  aos  autos  (planilha  de  cálculos  elaborada  pela  Sepag,  Ficha  Financeira,
Histórico de Férias, etc.).

Considerando  também  a  Exoneração no  cargo  de  Técnico  Judiciário  -  Área
Administrativa , a partir de 19/12/2016, conforme Ato PRESI/TRF1 nº. 5, de 12/01/2017, publicado
no DOU 2 de 16/01/2017 (3434398).

Considerando ainda que a Indenização de Férias está prevista nos arts. 77 a 78 da Lei
n.  8.112/1990,  e regulamentada nos arts.  19 e 20 da Res.  n.  221/2012-CJF,  alterada pela Res.  n.
265/2013-CJF.

Com fulcro nas delegações de competência conferidas pela Portaria DIREF/JFPA n.
214/2009,  DEFIRO  ao  ex-servidor  BRUNO  ANUNCIAÇÃO  DAS  CHAGAS  o  pagamento  de
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS , relativas a:

- 4 dias de 12/12 avos (31/10/2014 a 30/10/2015),  sem pagamento proporcional do
1/3 constitucional;

-  12/12  (doze  doze  avos),  referente  ao  interregno  de  31/10/2015  a  30/10/2016,
incluindo remuneração de férias e o 1/3 constitucional;

- 2/12 (dois doze avos), referente ao período incompleto de 31/10/2016 a 19/12/2016,
incluindo  remuneração  de  férias  e  o  1/3  constitucional,  num  total  de R$  13.566,54 (treze  mil,
quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Publique-se.

À Sepag, para as providências relativas ao pagamento da indenização.

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 17/01/2017, às 16:50 (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 3368054 e o código CRC 632DC3ED.
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