
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0001689-12.2015.4.01.8012
INTERESSADO(A/S): JULIANA ARRUDA GOMES

ASSUNTO: LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE COM EXERCÍCIO PROVISÓRIO

 

I  – Considerando as informações da Secretaria Administrativa  (0949435), mormente
no que tange ao estado de saúde do filho menor da postulante ( 0902481 -fl.1) em epígrafe, registrada a
anuência do Diretor da Subseção de Ji-Paraná quanto ao exercício provisório da servidora JULIANA
ARRUDA GOMES, Técnica Judiciária, Área Administrativa, Nível Intermediário, Classe “A”, Padrão
01,  do  Quadro  de  Pessoal  da  Subseção  Judiciária  de  Ji-Paraná/RO,  na  Seção  Judiciária  de
Rondônia/RO.

II – Acato o pleito da servidora identificada no item I, no sentido de conceder-lhe
licença para acompanhamento de cônjuge, com lotação provisória na Seção Judiciária de Rondônia,
com espeque nos artigos 226 e 227 da Constituição Federal/88, c/c a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, art. 5.º, atendidos os requisitos da Lei n. 8.112/90, art. 84, § 2.º, c/c a Resolução n.
5/2008 - CJF, artigos 68 e 70, à luz, essencialmente, de interpretação lógico-sistemática, coadunável ao
binômio interesse da administração e da servidora, com equilíbrio dos quadros de pessoal envolvidos,
de  acordo com estudos prévios baseados,  por  analogia,  na  Portaria  Presi/Secge  n.  227/2014,  de  
9-7-2014,  alterada  pela  Portaria  Presi  111/2015,  de  10-3-2015,  republicada  em  23-3-2015,  e
informação da Seção de Cadastro de Pessoal (0930740),  bem como concordância  do Juiz Federal
Substituto da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO (0946124).

III – Considerando que a servidora abriu mão de prazo maior, concedo à 05 (dez) dias
de trânsito a contar de 17/08/2015, atendendo à Portaria/Presi 630-286, datada de 18-12-2007, com
arrimo na Lei n. 8.112/90, art. 18,§ 1.º, c/c a Resolução n. 3/2008 – CJF, art. 45, § 2.º, contados os
efeitos da  mesma data  ou,  caso esteja  de  licença  ou  legalmente  afastada,  a  partir  do  término do
impedimento.  Registre-se  nos  autos  a  concordância  da  servidora  com  o  prazo  ora  concedido.
Publique-se imediatamente.

IV – À Secad para providências.

V -  Cumpra-se. Publique-se.

 

DIMIS DA COSTA BRAGA
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Dimis da Costa Braga, Diretor do Foro, em
07/08/2015, às 20:51 (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 0964706 e o código CRC C6617403.
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