
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJ DIREF

Trata-se de Despacho Presi 4639 (5302438), decorrente da remoção da Juíza Federal
DENISE DIAS DUTRA DRUMOND, da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins para a 5ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo sido autorizado pelo Presidente do TRF1 à
Seção Judiciária do Distrito Federal a providenciar:

 

1) o pagamento de 01 (uma) remuneração a título de ajuda de custo (Res. Presi n.º
24/2014,  art.  7º,  inciso  II),  desde  que  comprovada  a  efetiva  mudança  de  domicílio  em  caráter
permanente (Res. Presi n.º 24/2014, art. 12);

2) o custeio de transporte de mobiliário e bagagem, observado o limite de 34 (trinta e
quatro) metros cúbicos, inclusos os custos do respectivo seguro (Res. CJF n.º 4/2008, art. 96, §§ 5º a
8º); e

3)  a  emissão  de  02  (duas)  passagens  aéreas  para  o  trecho  entre  Palmas/TO  e
Brasília/DF, desde que comprovado que sua dependente estava matriculada em instituição de ensino na
cidade de Palmas/TO.

 

A Seção de Pagamento da SJDF informa que o valor apurado a título de ajuda de
custo perfaz o montante de R$ 28.947,55 (vinte e  oito mil  novecentos e  quarenta e  sete  reais e
cinquenta e cinco centavos) (5321484), correspondente ao subsídio percebido pela magistradoano mês
de seu deslocamento, nos termos do art. 7º da Resolução Presi n. 24/2014.

A SESUD/DIREF apurou valor prévio de R$ 7.939,68 (sete mil, novecentos e trinta
e nove reais e sessenta e oito centavos) (5325174),  correspondente à estimativa do valor máximo do
transporte de mobiliário e bagagem, considerando a distância entre as seccionais (973 km), a metragem
cúbica  máxima  autorizada  (34  m³)  e  a  unidade  de  cotação  constante  no  Contrato  SJDF 05/2017
(3380989) (R$ 0,24). Tais valores estimados não compreendem os custos do respectivo seguro, uma vez
que dependem de manifestação da interessada, quando do momento de apresentação da documentação
do transporte de bens.

Com relação aos valores de  duas passagens aéreas do trecho entre  as cidades de
Palmas/TO e  Brasília/DF, a  SESUD/DIREF apurou a  importância  estimativa de  R$  1.546,00  (mil,
quinhentos e quarenta e seis reais) (5325174), sendo necessário que a magistrada comprove que sua
dependente estava matriculada em instituição de ensino na cidade de Palmas/TO, conforme Despacho
Presi 4639 (5302438), e indique a data da viagem.

 

Nesse contexto, nos termos das informações acima indicadas e com base do disposto
no Despacho Presi 4639 (5302438) e  na  Resolução Presi n.  24/2014,  AUTORIZO à  Juíza  Federal
DENISE DIAS DUTRA DRUMOND:

1) o pagamento de R$ 28.947,55 (vinte e  oito mil  novecentos e  quarenta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos), a título de Ajuda de Custo, referente a 01 (uma) remuneração
correspondente ao subsídio percebido pela magistrada no mês de seu deslocamento, nos termos do art.
7º da Resolução Presi n. 24/2014, desde que comprovada a efetiva mudança de domicílio em caráter
permanente, conforme art. 12 da referida resolução.
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Os valores estimados do transporte  de bens, R$ 7.939,68 (sete  mil,  novecentos e
trinta e  nove  reais e  sessenta e  oito centavos),  e  das duas passagens aéreas,  R$  1.546,00  (mil,
quinhentos e quarenta e seis reais), dependerão de requerimento e apresentação de documentação
pela magistrada, conforme indicado acima.

 

Publique-se.

Ciência à interessada.

Ao NUCAF para  inclusão dos valores mencionados na  programação financeira  de
dez/17, conforme orientação Dipor 5312581.

 

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira

Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 19/12/2017, às 19:08 (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 5325314 e o código CRC 1F571215.
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