
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

DECISÃO SJ DIREF

Trata-se de determinação de perícia oficial a ser submetido o servidor MARLON
CORDEIRO MORAES.

Tendo sido designada a perícia para o dia 18/05/2017, o mesmo não compareceu. 
A SECAD consultou o servidor acerca dos motivos da ausência, tendo este informado que

não compareceu pois: a) o procedimento se originou de uma denúncia por fato externo à repartição; b) não
houve contraditório preliminar; c) o procedimento foi lastreado em fatos inverídicos acolhidos pela
administração.

A SEAJU apresentou parecer pela aplicação de penalidade de suspensão por 15 dias em
razão da recusa em submeter à inspeção médica, com base no art. 130, §1º c/c art 206 da Lei 8.112/90 e art.
11 da Resolução n. 159/2011 do CJF (doc. 4129787).

Submeto os autos à apreciação, solicitando o acolhimento o parecer da SEAJU.
Célia Silva Faria
Diretora da SECAD
 
 
DECISÃO
Em razão  da recusa do servidor MARLON CORDEIRO MORAES em s submeter à

perícia médica, conforme informado nos autos, acolho o parecer da SEAJU (doc. 4129787) e APLICO a
PENALIDADE DE SUSPENSÃO de 15 DIAS, com base no art. 130, §1º c/c art 206 da Lei 8.112/90 e art.
11 da Resolução n. 159/2011 do CJF, devendo cessar os seus efeitos em caso de cumprimento da
determinação.

À SECAD para ciência ao servidor.
 
Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo
Juiz Federal Diretor do Foro
 

Documento assinado eletronicamente por Célia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 29/05/2017, às 17:58 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo, Diretor do
Foro, em 30/05/2017, às 15:04 (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
4129826 e o código CRC AC3D8371.
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