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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
 

DESPACHO

                   Sra. Supervisora da SEEFI,

                  Trata o presente processo do pagamento das despesas referentes à "Assistência Jurídica a Pessoas
Carentes", cujas solicitações de pagamento validadas no exercício financeiro de 2019, sobrestadas e somente
liberadas em 14/12/2020 pelo CJF, conforme Ofício 12049731, configurando-se, dessa forma, como "despesas
de exercícios anteriores".

                  Nos autos do processo 0002553-13.2020.4.01.8000 a DIPOR/SECOR/TRF 1ª Região noticia a
descentralização de crédito orçamentário, na Ação 00RC, ou seja, somente para pagamento dos honorários
periciais que se enquadrem na Lei nº 13.876/2019, de 20.09.2019, disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13876.htm. O valor descentralizado foi apurado
diretamente pelo Conselho da Justiça Federal no Sistema AJG, conforme e-mail 12031663  acostado aos autos
do citado processo.

                  Desta forma, esta SETPAM emitiu o relatório "Pague-se" 12033499, no qual se verifica que o valor
bruto a ser pago é de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais) e que os encargos decorrentes perfazem
o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

                  Isto posto, sugerimos remessa dos autos ao NUCAF, com proposta de encaminhamento à SECAD
para:

                  1. Reconhecer a dívida a título de "exercícios anteriores" aos peritos relacionados no documento
12033499, sendo R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais) para o pagamento dos honorários pelos
serviços prestados e R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) relativo aos "encargos patronais" decorrentes.

                  2. Autorizar o pagamento conforme relatório "Pague-se" 12033499.

                  Respeitosamente,

 

Paulo César de Sá Wanderley
Encarregado do SETPAM

 

                De acordo.

                Ao NUCAF, em face das informações acima, sugerindo o encaminhamento dos autos à SECAD, para
reconhecer a dívida de "exercícios anteriores" e autorizar o pagamento da despesa.

 

Lúcia Cleide Gonçalves Garcia

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13876.htm
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Supervisora da SEEFI

 

                 De acordo.

                 À SECAD, sugerindo o reconhecimento da dívida a título de “exercícios anteriores”, bem como a
autorização para pagamento, nos termos informados acima.

 

Gomercindo Machado Filho
Diretor do NUCAF

 

                  De acordo.

                  1. Reconheço a dívida a título de "exercícios anteriores" aos peritos relacionados no documento
12033499, sendo R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais) para o pagamento dos honorários pelos
serviços prestados e R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) relativos aos "encargos patronais" decorrentes.

                  2. Autorizo o pagamento da despesa, conforme relatório "Pague-se" 12033499. 
 

                    Publique-se. 
 

                    À Seefi/Nucaf, para as providências.

 

Erico de Souza Santos 
Diretor da SECAD

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cesar de Sa Wanderley, Encarregado(a) de Setor, em
21/12/2020, às 18:42 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Lucia Cleide Gonçalves Garcia, Supervisor(a) de Seção, em
21/12/2020, às 18:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 21/12/2020, às 18:52 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gomercindo Machado Filho, Diretor(a) de Núcleo, em
21/12/2020, às 18:53 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
12033885 e o código CRC 6A46104F.
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