
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

DECISÃO SJRO-DIREF 81/2021

Ciente e de acordo com o Despacho SECAD (14198381).

Trata-se de pedido de apuração das faltas injustificadas cometidas pelo ex-servidor Júlio
César Gomes Santos falecido em 19/09/2021.

Constatei que foram atendidos os requisitos previstos no art. 145, §2º, do Provimento TRF1
- Coger n. 129/2016 e no inciso XV do artigo 2º c/c §4º; inciso IV, e §8º  do artigo 10; bem como artigos 12 e
13, todos da Portaria SJRO-Diref n. 9824916, a fim de tornar o Boletim de Frequência documento idôneo
para atestar a assiduidade do ex-servidor pelo seu superior hierárquico.

Com  base  nos  Boletins  de  Frequência  de  agosto  (13296752)  e  setembro  (13970089)
da unidade de  lotação  do  ex-servidor,  o  NUCGP apontou a  ocorrência  de 49 (quarenta  e  nove) faltas
injustificadas praticadas por Júlio César Gomes Santos no ano de 2021, com o cuidado de verificar junto
à SECAP (14014342 e 14195596) e à SEBES (14011403) se novos fatos poderiam amparar essas faltas, sem
nada encontrar.

Considerando  estar  comprovado  o  cometimento  de  faltas  injustificadas  pelo  servidor,
utilizando-me  das  razões  trazidas  nos  Despacho  SECAD  (14198381)  e  Encaminhamento
NUCGP (14198354) como fundamentos para decidir, DETERMINO :

I. CONSOLIDAR  as faltas injustificadas cometidas pelo ex-servidor Júlio César Gomes
Santos, na forma do quadro a seguir:

2021

Mês Dias Ocorrência

Doc. SEI
da

unidade
de

lotação 

Obs.: 

Agosto
01 a
31

Faltas não
justificadas

13296752
 Secap (14014342 e 14195596) e Sebes

(14011403)

Setembro
01 a
18

Faltas não
justificadas

13970089
Secap (14014342 e 14195596) e Sebes

(14011403)

II. À SECAP para:

Com fundamento no art. 145, §2º, do Provimento TRF1 - Coger n. 129/2016; art. 22-caput,
da Portaria  SJRO-Diref  n.  6419475, e art.  44-I,  da Lei  n.  8112/1990, promover  o  registro  nos assentos
funcionais do ex-servidor Júlio César Gomes Santos das 49 (quarenta e nove) faltas injustificadas atestadas,
com todos os reflexos legais;

III. À SEPAG para:

a)  Com fundamento  no art.  44,  I,  da  Lei  n.  8.112/1990,  promover  os descontos  ainda
pendentes de dias não trabalhados na próxima Folha de Pagamento;

b) Com fundamento no art. 46, §1º e §2º, da Lei n. 8.112/90 e no art. 131, inciso VI, e
parágrafo único, da Resolução CJF n. 04/2008, providenciar a reposição ao Erário, pela família/espólio do ex-
servidor,  do  valor  correspondente  às  faltas  não  justificadas  cuja  remuneração  tenha  sido  paga  em sua
totalidade;

IV.  À SELEP para publicação desta Decisão;

V. À SECAD para acompanhamento.
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Concluo os autos nesta unidade.

Juiz Federal FLÁVIO FRAGA E SILVA
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia

Documento assinado eletronicamente por Flávio Fraga e Silva, Diretor do Foro, em 18/10/2021, às
18:14 (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 14198400 e o código CRC 176926A3.
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