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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Trata-se de pedido para prorrogação da licença para tratamento da própria saúde, concedida
ao Juiz Federal Substituto CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES por intermédio do Despacho SJPA
n.º 12591024,  com a prorrogação conferida pelos Despachos ns.º 12624124 e 12639686. 

Conforme Certidão Semag n.º 12674918, o magistrado encontra-se em licença para
tratamento de saúde no período de 22/03 a 27/04/2021. O serviço médico da Seccional homologou o atestado
médico apresentado, e recomendou o afastamento do magistrado de suas atividades por  04 dias, de
28/04/2021 a 01/05/2021. 

Nos termos da Portaria Conjunta Presi/Coger/Cenag 196/11 (art. 3º, I, b), a concessão de
licença aos magistrados passou a ser da atribuição do Diretor do Foro, por delegação de competência.

Por todo o exposto, CONCEDO a prorrogação da licença pleiteada em favor do Juiz
Federal Substituto CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES,  por 04 (quatro) dias, de 28/04/2021 a
01/05/2021.

Ato contínuo, considerando a anotação (12792597) do afastamento por motivo de
falecimento de pessoa da família (23 a 30/04/2021) em período parcialmente concomitante ao da presente
licença para tratamento de saúde (28/04 a 01/05/2021), bem assim como a limitação (12792601) do sistema de
magistrados, que impede o registro de licenças concomitantes, determino o registro do afastamento no dia
01/05/2021 nos assentamentos do magistrado.

Ciência aos juízos interessados.
Registre-se no sistema SARH.
À Semag/Diref para as providências cabíveis.
 

Juiz Federal JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
Diretor do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em
27/04/2021, às 19:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
12807360 e o código CRC 1F88C5CB.
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