
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

Trata-se de complemento ao acerto de pagamento decorrente de cumprimento de decisão judicial
na qual foi determinada a incorporação do reajuste de 13,23% aos vencimentos da servidora Maria Liduina de
Souza, concedido nos autos da ação nº 00318244020134013400, conforme Parecer de Força Executória nº 01/2015
- PRU 1ª Região/CORJEF/JAR, 0191788, autorizado por meio do Despacho Diref 1181906.

Com  base  nas  Informações  do  Diretor  da  Secad,  5076480,  do  Nucre,  5002198,  do
Nuaud, 4984172, nos esclarecimentos complementares prestados pela Asjur, 5183579, e nos termos da Resolução
CJF n. 224/2012:

a)  RECONHEÇO os  valores  abaixo,  a  título  de  Despesas  de  Exercícios  Anteriores,  em
complemento ao Despacho Diref 1181906, relativos à atualização monetária do montante devido à servidora Maria
Liduina de Souza:

Total da Despesa de Exercícios Anteriores ( cm + juros + pss patronal): R$ 2.846,53 (dois mil
oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos)
Correção Monetária: R$  776,64 +
Juros de Mora:          R$ 776,93 +
Pss Patronal:             R$ 1.292,96+
-----------------------------------------
Total                          R$ 2.846,53

b) AUTORIZO o  pagamento de R$ 2.846,53 em favor da servidora em epígrafe, o qual engloba
o Pss Patronal, com inclusão 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;

c) DETERMINO a elaboração de folha de pagamento para pagar à servidora o montante de R$
5.341,71, valor este já disponível nesta Seccional, 4737982, com saldo empenhado em restos a pagar.

Publique-se.
Ao  Nucre,  para  providências,  ressaltando  que  os  pagamentos  estão  CONDICIONADOS  à

apresentação da declaração de que trata o art. 16, da Resolução CJF n. 224/2012.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do Foro, em
29/11/2017, às 15:58 (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 5184065 e o código CRC 6D0D5111.
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