
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJ DIREF

Trata-se de acertos financeiros decorrentes da concessão de abono de permanência à
servidora Liane Furtado Escossio, 0368619.

Os valores do principal e da atualização monetária foram reconhecidos a título de
despesas de exercícios anteriores por meio do Despacho Diref 0757495, de 10.6.2015.

Ocorre que, em face das orientações da Asjur no Parecer 3464915, que esclareceu o
marco temporal de atualização monetária que deveria ser considerado para a matéria tratada nestes
autos,  os valores foram revisados e atualizados, 3764795.

A Sepag juntou ao processo a planilha com os valores apurados, 3764790, e solicitou
fosse reconhecida a dívida dessa diferença, com inclusão na próxima folha ordinária, uma vez que o
valor anteriormente reconhecido encontra-se empenhado,   3611932, ou seja,

Montante Principal: R$ 10.441,22 +

Correção Monetária: R$ 2.093,31 +

Juros de Mora:          R$ 3.589,38

-----------------------------------------

Total                        R$ 16.123,91 -

Vr. Disponib/TRF   R$ 12.038,40

-----------------------------------------

Vr. p/    fl.suplem.      R$ 4.085,51

A Sepag juntou ao processo a declaração de que trata o art. 16, da Resolução CJF
224/2012,   4255089, atualizada, bem como a informação complementar  4255282.

Nesse contexto, tendo em vista as informações da Sepag/Nucre 3764795 e 4255282, o
Parecer Asjur 3509433, e com base nos termos da Resolução CJF 224/2012, 3427173:

a) RECONHEÇO o valor de R$ 4.085,51 (quatro mil oitenta e cinco reais e cinquenta
e um centavos)  a título de Despesas de Exercícios Anteriores, relativo a atualização monetária do valor
devido à servidora Liane Furtado Escossio, conforme abaixo, decorrente da concessão da revisão de
abono de permanência|:

Correção Monetária: R$ 1.935,18 +

Juros de Mora:          R$ 2.150,33

-----------------------------------------
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Total                          R$ 4.085,51

b) e AUTORIZO o  pagamento de R$ 4.085,51 (quatro mil oitenta e cinco reais e
cinquenta e um centavos) em favor da servidora, com a inclusão do respectivo valor na programação
orçamentária da próxima folha ordinária de pagamento, uma vez que se encontra dentro do limite
estabelecido para passivos irrelevantes (R$ 5.000,00 -  cinco mil  reais),  conforme art.  13,  § 3º,  da
Resolução CJF n. 224/2012, alterada pela Resolução CJF n. 324/2014:

c)  DETERMINO a  elaboração  de  folha  de  pagamento  para  pagar  à  servidora  o
montante de R$ 12.038,40 (doze mil trinta e oito reais e quarenta centavos), valor este já disponível
nesta Seccional, 3375942, com saldo empenhado em restos a pagar.

Publique-se.

Ao Nucre, para providências.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 27/06/2017, às 19:02 (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 4271535 e o código CRC 828CA506.
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