
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJ DIREF

Versam os autos sobre os procedimentos a serem adotados em razão da servidora
Janídia Augusto Dias ter ultrapassado o 30º dia de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da
Família  em um período  de  12  (doze)  meses,  totalizando  49  dias  de  afastamento,  considerado  o
interstício de 28.3.2016 a 26.3.2017, 4203681, situação em que deve ser aplicado o disposto no art. 15
Resolução nº159/2011 CJF, in verbis:

"Art. 15. O período de licança por motivo de doença em pessoa da família que não exceder a trinta dias,
consecutivos ou nao, em um período de doze meses, será considerado como de efetivo exercício para
todos os fins, salvo o disposto no § 1º deste artigo.

§ 1º A contagem de tempo para o período de gestão de estágio probatório estará suspensa durante a
fruição da licença de que trata este artigo, qualquer que seja a sua duração."

Assim,  com  base  nas  informações  prestadas  pela  Secad,  4254969,  pela  Sebes,
4037284, e pela Selep/Nucre, 4203681  e, ainda, considerando o disposto na  Resolução nº159/2011
CJF, DETERMINO:

1) que os 19 (dezenove) dias de afastamento da servidora Janídia Augusto Dias, por
motivo de doença em pessoa da família,  que excederam o 30º dia de afastamento no interstício de
28.3.2016 a 26.3.2017, elencados no item 1 da informação Selep/Nucre 4203681, sejam  cadastrados
nos assentamento funcionais da servidora como períodos em quenão houve efetivo exercício.

2) que em razão do disposto no item "1", a servidora reponha ao erário o valor do
auxílio alimentação percebido nesses 19 (dezenove) dias em que não houve efetivo exercício.

Publique-se

Ao Nucre,

a) para as providências constantes dos itens "1" e "2";

b) para comunicar à servidora que o interstício que está em vigor é de 11.4.2017 a
9.4.2018 e que as licenças por motivo de doença em pessoa da família, homologadas dentro desse
interstício,  que  ultrapassarem  o  limite  de  30  dias,  sofrerão  os  trâmites  previstos  na  Resolução
nº159/2011 CJF.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 15/06/2017, às 19:03 (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 4255769 e o código CRC AC255A57.
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