
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.  0000592-74.2015.4.01.8012

INTERESSADO(A/S):CLEDSON MUNIZ LOBATO

ASSUNTO:LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

I -  Considerando os critérios da  junta  médica  de não homologar os atestados médicos apresentados (1005869), adicionados à  informação da Secretaria  Administrativa
(1019913), indefiro o pedido do servidor CLEDSON MUNIZ LOBATO, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível Intermediário, Classe “C”, Padrão 13,  com vistas à concessão de
licença para tratamento de saúde, com prorrogações, no período de:  24-7 a 21-10-2015, por não haver surtido os efeitos legais necessários, nos termos da Lei n. 8112/1990 , artigo 203, § 3.º,
c/c a Resolução n. 159/2011, alterada pela 314/2014 - CJF, artigo 5.º, § 6.º .  

II - Proceda-se ao registro, nos assentamentos funcionais do servidor acima identificado, com a classificação de faltas injustificadas, das seguintes ocorrências:

1. ausências correspondentes aos dias assinalados no item I e já decorridas sem comparecimento ou apresentação de atestado médico homologado pela Junta Médica, nos
termos da Lei n. 8112/1990 , art. 44, I ;

2.  situações, em datas posteriores ao presente despacho, que se apresentarem com as mesmas características das descritas no presente item.

III - Efetive-se o desconto das faltas registradas, no presente contexto, como injustificadas,  sob o lume da  Lei n. 8.112/90, art. 46, § 2.º, c/c a Resolução n. 4/2008 - CJF, 131,
VI.

IV - À Secad, para todas as providências determinadas nesta decisão e demandadas pelos presentes autos.

V - Publique-se.

Dimis da Costa Braga
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Dimis da Costa Braga, Diretor do Foro, em 17/08/2015, às 19:08 (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 1020209 e o código CRC 6EBA26DF.
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