
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ DIREF

Trata-se de requerimento de ajuda de custo para moradia da juíza federal substituta
Camila Martins Tonello (JU750), que entrou em exercício na 11ª Vara Federal desta Seccional, em
07.03.17, conforme Termo de Exercício n.º 3697012.

A ajuda de custo para moradia está prevista no art.1º da Resolução nº 310/2014 do
CJF, que dispõe: “A ajuda de custo para moradia prevista no art.65, II, da Lei Complementar n.35, de
14 de março de 1979, de caráter indenizatório, é devida a todos os membros da magistratura federal.”

No requerimento nº 3716822, a supracitada magistrada indica a localidade de sua
residência, bem como declara não incorrer em quaisquer das vedações previstas no art. 3º da referida
resolução, e se compromete a comunicar à fonte pagadora da ajuda de custo para moradia o surgimento
de quaisquer dessas vedações.

Outrossim, a Secad acolheu a manifestação Nucre n.º  3819606,  para  opinar  pela
inclusão  do  auxílio  em  folha  de  pagamento,  devendo  esta  UG  (090003)  considerar  o  mês  de
MARÇO/2017 como início dos efeitos financeiros, pois o magistrado "percebeu o referido benefício
até fev/2017 na folha de pagamento do TRF1", conforme lançamentos constantes na ficha financeira
n.º 3801956.

Desta  forma,  considerando  as  informações  constantes  no  PAe-SEI
n.º  0001938-95.2017.4.01.8010  e  as  atribuições  legais  e  regulamentares  que  me  são  conferidas,
ACOLHO  a  manifestação Secad n.º  3851847,  para DEFERIR a ajuda  de  custo  para  moradia  à
magistrada CAMILA MARTINS TONELLO  (JU750), Juíza Federal Substituta lotado na 11ª Vara da
Seção Judiciária do Pará.

Cientifique-se o magistrado requerente.

À Secad e ao Nucre (Sepag), para conhecimento dos termos do presente despacho,
bem como para inclusão do auxílio na FOPAG de ABRIL/2017, devendo serem observados os efeitos
financeiros retroativos a março/2017.

Cumpra-se.

Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
Diretor do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor
do Foro, em 04/04/2017, às 16:25 (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 3855638 e o código CRC 0EAD723F.
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