
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS

AUTORIZAÇÃO 5688175 - SJTO-SESUD-SECAD

À Sepof e Sepag.
 
Versam os presentes autos sobre palestra com o tema "REFLEXÕES SOBRE O

REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR" , destinada aos servidores lotados nesta Seccional
(presencial) e nas Subseções de Araguaína/TO e Gurupi/TO (videoconferência), a ser realizada no dia
09/03/2018, no período de 15h às 17h (fora da jornada de trabalho do servidor indicado para ministrá-la,
não necessitando, pois, de compensação pelo mesmo).

A Seder (5639168), com manifestação favorável do Nucre (5639868), sugere a realização
da referida palestra, em face da necessidade de esclarecer os servidores sobre a possibilidade de migração de
plano de previdência, e no intuito de capacitar/orientar os servidores a fim de que tenham o máximo de
informações para refletir sobre a melhor decisão possível em torno do assunto, considerando as circunstâncias
pessoais, profissionais e seus objetivos de vida.

Para ministrar a aludida palestra a Seder/Nucre sugere/indica o servidor JANNER
AUGUSTO NOLETO MENDONÇA, matrícula TO15203, Oficial de Gabinete da Assistência
Jurídica/Secad/JFTO, em razão de seu vasto conhecimento sobre o assunto, mediante instrutoria interna.

Constam dos autos Declaração da Chefia imediata do servidor 5641616, Declaração de
Execução de Atividades de Instrutoria Interna (5641624) e Termo de Ciência e de Compromisso, assinados
pelo palestrante indicado.

O cálculo da remuneração, elaborado pela Seder, de acordo com a Resolução
2014/00294-CJF (https://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/47762), alterada pela Resolução 2016/00394-
CJF, foi  juntado aos autos e registrado sob o número 5641389, tendo apurado o valor de R$598,64
(quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

A Sepof informa a existência de dotação orçamentária 5679721.
Do exposto, acolho o Parecer Asjur/Secad 5679906 e AUTORIZO (1) a realização da

Palestra "REFLEXÕES SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR" , destinada
aos servidores lotados nesta Seccional (presencial) e nas Subseções de Araguaína/TO e Gurupi/TO
(videoconferência), a ser proferida no dia 09/03/2018, no período de 15h às 17h, bem como (2) a
CONTRATAÇÃO do servidor JANNER AUGUSTO NOLETO MENDONÇA, matrícula TO15203,
Oficial de Gabinete da Assistência Jurídica/Secad/JFTO, para ministrar a supracitada palestra.

EMPENHE-SE. PAGUE-SE.
Destaca-se que o pagamento deverá ser efetuado em folha de pagamento de pessoal  (Art.

16, I, da Resolução 2014/00294-CJF).
Ao Nucre para as providências pertinentes.
Palmas-TO,
 

Gabriel Brum Teixeira
Juiz Federal Diretor do Foro

 

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Brum Teixeira, Diretor do Foro, em
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https://www2.cjf.jus.br/jspui/handle/1234/47762


05/03/2018, às 17:09 (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
5688175 e o código CRC EDD799FA.

Quadra 201 Norte, Conjunto 01, Lote 02A - Bairro Plano Diretor Norte - CEP 77001-128 - Palmas - TO - www.trf1.jus.br/sjto/
0000807-39.2018.4.01.8014 5688175v7

Autorização SJTO-SESUD-SECAD 5688175         SEI 0000807-39.2018.4.01.8014 / pg. 2


