
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO

Apreciado nesta data em face do excesso de serviço nesta Secretaria Administrativa.

Com fulcro nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela
PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009,  considerando as informações constantes dos autos, não
obstante  as  bem  lançadas  Informação  SJPA-SELEP  (1065918)  e  Manifestação  SJPA-NUCRE
(1539680), o ressarcimento integral do valor desembolsado pelo Magistrado encontra óbice nos limites
de custeio pela Administração, conforme preconizam a Resolução n. 04/2008–CJF (art. 96, §§ 2º, 5º e
6º) e Resolução PRESI n. 24, 5/12/2014 (art. 17, § 4º), como abaixo se transcrevem:

 
CJF
Art.  96.  O magistrado  ou o  servidor  que,  no  interesse  do  serviço,
passar a ter exercício em nova sede, com efetiva mudança de domicílio,
fará jus à ajuda de custo para compensar  as  despesas de instalação,
vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, caso o
cônjuge ou companheiro, também magistrado ou servidor, venha a ter
exercício na mesma sede.
(...)
§ 2º  Além do  pagamento  da  ajuda  de  custo,  correm por conta  da
Administração as despesas de transporte do magistrado ou servidor
e de sua família, compreendendo passagem, mobiliário e bagagem.
§ 5º  As despesas decorrentes de transporte de mobiliário e bagagem
serão diretamente custeadas pela Administração, sujeitas às normas
gerais da despesa, inclusive processo licitatório, se necessário.
§ 6º Para fins de indenização dos valores gastos com transporte de
mobiliário, de bagagem e de automóvel, será observado o limite de
trinta e  um metros cúbicos,  acrescido de  três metros cúbicos  por
dependente  que  acompanhe  o  magistrado  ou  o  servidor,  até  o
máximo  de  quatro  dependentes,  inclusos  os  custos  do  respectivo
seguro. (Redação dada pela Resolução n. 287, 25.3.2014)

 
PRESI
Art. 17. As despesas decorrentes de transporte de mobiliário, bagagem
e  automóvel  serão  limitadas  a  até  trinta  e  um metros  cúbicos,
acrescido de  três metros cúbicos por dependente  que o acompanhe
até o máximo de quatro dependentes, inclusos os custos do respectivo
seguro.
(...)
§ 4º A Administração não indenizará despesa relativa à metragem
cúbica que ultrapassar o limite  estabelecido neste  artigo, ficando a
cargo do magistrado ou servidor o que exceder esse limite.
(Grifos nosso).

 

                             Assim, deve ser observado limite de custeio pela Administração, correspondente a
40m³, para fins de cálculo do valor a ser reembolsado e, neste caso, tendo em conta que o valor pago foi
de R$6.904,60 correspondendo à volumetria transportada de 56,60m³ (incluso o veículo), tem-se que o
valor do m³ equivale a R$121,98. Assim, o reembolso de 40m³ corresponde à quantia de R$ 4.879,20 a
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ser ressarcido pela Administração.

                                 Dessa forma, AUTORIZO o pagamento em favor do Exmo. Juiz JOSÉ AIRTON DE
AGUIAR PORTELA, a título de Ressarcimento das despesas com transporte de bagagens e bens pessoais
(incluindo veículo próprio) no trecho Santarém-Belém, no valor de R$ 4.879,20 (quatro mil oitocentos e
setenta e nove reais e vinte centavos).

À SEPLO para informar/solictar crédito orçamentário.

Havendo disponibilidade  ou disponibilizados os recursos,  à  SEOFI  para  empenho,
apropriação e pagamento.

Dê-se ciência ao Magistrado.

Por fim, ao NUCOI.

Publique-se.

 

ODIVAL QUARESMA FILHO

Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Odival Quaresma Filho, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 23/12/2015, às 14:59 (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 1600196 e o código CRC A6047F01.
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