
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

DESPACHO DIGES

(1)
Em face do que consta dos autos, especialmente da notícia de que o servidor OSVALDO

RIBEIRO DE SOUSA FILHO entregou na assessoria de seu gabinete de lotação, no dia 26 de janeiro de
2018,  atestado médico relativo aos dias 26 a 31 de janeiro do corrente ano - documento 6002709, em razão
de estar acometido de "dengue" - documento 6003248, bem assim que não é correto imputar-lhe
responsabilidade pelo equívoco do recebimento do documento, associado ao fato de que se encontrava em
atividade neste Tribunal por menos de 2 meses e não se pode exigir-lhe amplo conhecimento das normas
regulamentares, DEFIRO o pedido para determinar alteração no registro de ponto do requerente para
consignar que as ausência ao serviço nos dias 26 a 31/01/2018 decorreram de afastamento por motivo de
saúde.

(2)
Outrossim, considerando que se trata de atestado médico emitido pela Diasa, seu registro

no prontuário do servidor deveria ocorrer na própria Diasa, para todos os efeitos legais e regulamentares, e
não atribuir a servidor a obrigação de levar o documento até a Disao, para a promoção dessas medidas.

Não é crível que seja dado ao servidor, acometido de doença, o ônus de promover a
tramitação de documentos entre unidades da mesma Secretaria, quando isso pode ser realizado
eletronicamente nos próprios sistemas da Corte.

Publique-se
À SecGP e ao Nupae para as providências do item (1); e
À Secbe para, com urgência, determinar medidas necessárias à correção da disfunção do

item (2).
 

KÁTIA REGINA RIBEIRO DE SANTA ANA
Diretora-Geral em exercício

Documento assinado eletronicamente por Katia Regina Ribeiro de Santa Ana, Diretor(a)-
Geral da Secretaria em exercício, em 04/05/2018, às 18:31 (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
6003353 e o código CRC 5F68353D.
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