
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

1.  Considerando os  fatos  trazidos  ao  conhecimento  da  Administração,  através  do
documento SEI n. 4019943, do Nucre, que trata de inconsistências verificadas em licença concedida a
servidor desta Seccional, por motivo de doença em pessoa da família, considerando, ainda, a indicação,
desde o início do feito, da autoria e materialidade das possíveis irregularidades apontadas, e a gravidade
dos fatos trazidos à colação, bem assim, nos moldes do contido no parecer da Seaju/Secad (SEI n.
4216322), com base nos termos do art. 149 da  Lei n. 8.112/90 c/c o art. 57, inciso I-A, letra “s”, do
Provimento  Coger  n.  129/2016,  de  08/04/2016,  DETERMINO  a  instauração  de  Processo
Administrativo Disciplinar, com vistas à apuração dos fatos.

2.  PROVIDENCIE-SE  portaria  de  instauração  de  Processo  Administrativo
Disciplinar, para apuração dos fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, e AUTUE-SE processo sigiloso em
apartado, instruindo-o com todas as peças constantes deste processo.

3. Oficie-se à Corregedoria do TRF da 1ª Região, nos termos do art. 57, § 1º, do
Provimento Coger n. 129/2016, de 08/04/2016.

4.  Após,  ENCAMINHEM-SE  o  processo  sigiloso  à  Comissão  Permanente  de
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, constituída através da Portaria Diref n. 265/2017
(SEI n. 4198000, PAe n. 0006563-27.2016.4.01.8005), para adoção das devidas providências.

5.  Por fim, não obstante o contido no item 16 do parecer da Seaju/Secad (SEI n.
4216322),  extraia-se  cópia  integral  do  feito,  para  fins  de  remessa  à  Autoridade  Policial,  para  as
providências a seu cargo.

6. Publique-se.
7. Adotadas as providências acima, CONCLUAM-SE estes autos.
 

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 26/06/2017, às 13:34 (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 4299219 e o código CRC D4199A17.
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