
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

 

Trata-se de informação sobre licença para tratamento de própria saúde, concedida em
favor  da  Servidora  Maria  do  Carmo  Conceição  de  Mendonça,  Presidente do  PAD
n.º 0000417-81.2018.4.01.8010, designada por meio da Portaria SJPA-DIREF SJPA-SERPD 5455197,
de 18.01.2018,  publicada no  Boletim Eletrônico de Serviço  da 1ª  Região,  de 19.01.18,  conforme
informação SJPA-CEJUC (5486793), in verbis:

(...)

Encaminhamos o documento abaixo, fornecido pela SECAP, o qual informa a licença para tratamento da
própria saúde da servidora Maria do Carmo Conceição de Mendonça, no período de 22 a 26/01/2018,
razão pela qual não foram iniciados os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
constituída pela Portaria SJPA-DIREF – 5455197.

(...)

Além  da  informação  Cejuc,  importante  destacar  que,  nos  assentamentos  da
supracitada  servidora,  constam  averbadas  diversas  licenças  de  igual  natureza  o  que,  per  si,  não
impediriam a manutenção da servidora na condução do presente PAD ao término da licença citada na
informação 5486793.

Contudo,  pelo  histórico  de  saúde  que  a  servidora  possui,  bem  assim  pela
impossibilidade do feito ser conduzido por membro suplente, em eventuais afastamentos que lhe forem
concedidos, razoável a esta Diref promover a substituição da referida servidora, a fim de evitar eventual
prejuízo à condução dos trabalhos processantes.

Desta  feita,  ante  as  informações  constantes  no  PAe-SEI  n.º
0000417-81.2018.4.01.8010 e as atribuições legais e regulamentares que me são conferidas, DECIDO :

a)  DISPENSAR  a  servidora  MARIA  DO  CARMO  CONCEIÇÃO  DE
MENDONÇA  (Analista  Judiciário  /  Área  Judiciária  -  mat.  PA12403)  do  encargo  de membro  da
Comissão  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  instaurada  Portaria  SJPA-DIREF
SJPA-SERPD 5455197, de 18.01.2018, e das atribuições de presidente.

b) DESIGNAR a servidora MÁRCIA SOUZA DA SILVEIRA  (Analista Judiciário
/ Área Judiciária - mat. PA48403), para, em substituição à servidora Maria do Carmo Conceição de
Mendonça, atuar como membro presidente do supracitado PAD;

c)  DESIGNAR  a  servidora  ADRIANA  BASTOS  (Técnico  Judiciário  /  Área
Administrativa - mat. PA51003) para compor a precitada Comissão de PAD, na qualidade de membro;
e

d) RESTITUIR  à Comissão Processante o prazo para conclusão dos trabalhos, que
fixo em 60 (sessenta) dias, a partir da publicação da Portaria a ser expedida.

Expeça-se o respectivo ato competente.

Encaminhe-se o presente feito à Comissão Processante, para ciência e providências
cabíveis.
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Cientifique-se os Diretores da Secad e de Secva da 10ª VF/SJPA, acerca dos termos
do presente despacho e da portaria a ser expedida, mediante e-mail.

Cumpra-se.

 
 

Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
Diretor do Foro da SJPA

 

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor do
Foro, em 29/01/2018, às 15:51 (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 5497665 e o código CRC 7181D748.
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