
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata-se  de  requerimento  da  servidora  Elionor  das  Graças  Gomes  Freitas
Brasil,  0087383,  solicitando  o  gozo  de  2  (dois)  dias  correspondentes  a  14 horas  lançadas  nas
Observações Gerais de seus assentamentos funcionais.

Preliminarmente,  solicitou-se à  Selep para  que aguardasse deliberação no PA SEI
0002282-96.2014.4.01.8005, tendo em vista que a decisão proferida naquele processo refletiria no caso
em tela, 0559130.

A Decisão fora juntada aos autos, conforme documento, 1377836, e no item "2", fora
determinado  a  juntada  da  Decisão  no  Processo  SEI  n.  0003589-85.2014.4.01.8005,  de  interesse
servidora   Elionor  das  Graças  Gomes  Freitas  Brasil,  lotada  na  Asjur/Diref,  e  no  PA  SEI  n.
0009105-52.2015.4.01.8005, referente ao levantamento de servidores desta Seccional com crédito de
horas sem marco temporal para compensação.

O Nucre  elaborou  os  cálculos,  1407081,  seguindo  os  parâmetros  delimitados  na
referida  Decisão,  1377836,  e  informou que  a  servidora  faz jus ao  total de  131hs e  4min, o  que
corresponde  a  18  dias 5hs  e  4min,  registrados  no  campo  de  Observações  Gerais  constantes  dos
assentamentos funcionais da servidora.

Dessa forma, em face do requerimento da servidora, 0087383, da Decisão porferida
nos autos do Processo SEI 0002282-96.2014.4.01.8005,  acostada  aos autos,  conforme documento,
1377836,  e  considerando  as  informações  prestadas  pelo  Nucre,  1407081,  DEFIRO  o  pedido  de
compensação  de  2(dois)  dias  de  trabalho  à  servidora  Elionor  das  Graças  Gomes  Freitas  Brasil,
conforme solicitado, descontando-se de seus registros funcionais o total de 14 horas daquelas horas que
estão registradas nas Observações Gerais.

Publique-se.

Após, ao Nucre para ciência à interessada e demais providências.

RUI COSTA GONÇALVES
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves, Diretor do Foro, em 23/11/2015,
às 15:42 (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 1451050 e o código CRC A44C5BD0.
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