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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJPA-DIREF - 11027241

Trata-se de pedido de reconsideração formalizado pelo servidor MAURO DE MORAES
REGO BARROSO para que “seja afastado do cumprimento dos plantões judiciais, pela falta de
seletividade de ações a serem realizadas e pela celeridade que o próprio regime necessita”.

Ouvido, o Juiz Coordenador da Ceman anuiu ao pedido asseverando, em síntese, que “o
regime de plantão de fato não permite a seleção de mandados a serem ou não cumpridos. Eventual não
cumprimento poderá acarretar severos prejuízos para os jurisdicionados e também para os outros oficiais
plantonistas, vez que o mandado distribuído no regime de plantão deve nele ser efetivamente cumprido.
Em sendo assim, e considerando as diretrizes traçadas por V. Exa, na Decisão SJPA-Diref – 10802962,
recomenda-se o acatamento do pedido de reconsideração com a consequente exclusão do servidor do
cumprimento de mandados em regime de plantão no período sugerido pela Junta Médica.”.

No Parecer-Sjpa-Serat 10112008, a médica perita ao avaliar o servidor constatou
“limitação na capacidade laborativa por alterações degenerativas em ambos os joelhos e dor local,
bilateral”, sendo, ainda, categórica quanto a necessidade de sujeição do avaliado a junta médica para
verificação da necessidade de readaptação do servidor.

Diante desse quadro e do consentimento do Juiz Coordenador da Ceman, outro caminho
não resta a ser trilhado senão o de deferimento do pedido para, em complemento a Decisão-Diref Sjpa
NUCRE – 10802962, determinar que o servidor seja afastado do cumprimento de mandados em regime de
plantão no período sugerido pela Junta Médica.

À Sesud/Diref para as providências devidas.

José Aírton de Aguiar Portela

Juiz Federal Diretor do Foro da SJPA
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