
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

DESPACHO

Senhor Juiz,

Trata-se de pedidio de desistência da exoneração requerida pela servidora ADRIANA
OLIVEIRA NUNES SALES (doc. 1443730), sendo que a servidora solicitou a exoneração em 17/11/2015
e solicitou retratação em 23/11/2015, com base na Lei n. 9.784/99, art. 51.

O NUCOI em seu Relatório (doc. 1456229) ressalta ser possível retratação considerando
que ainda não havia sido emitido ato de vacância do cargo, mas ressalta a necessidade de comprovação nos
autos de que a requerente não acumula cargos públicos.

A requerente juntou pedido de revogação de posse no cargo de Delegado de Polícia Civil
do Estado do Maranhão protocolado em 24/11/2015 (doc. 1459374).

Novamente o NUCOI (doc. 1460852) se manifesta pela possibilidade da retratação do
pedido de exoneração mas ressalta a necessidade de juntada aos autos do Ato de Exoneração no cargo de
Delegado da Polícia Civil, assim como sua publicação.

O NUCRE está de acordo com a manifestação do NUCOI.

Submeto  à  superior  apreciação  de  Vossa  Excelêcia,  ressaltando  a  necessidade  de
regularização das ausências decorrentes do pedido de exoneração, onde houve inclusive  suspensão de
férias regulamentares.

Celia Silva Faria

Diretora da SECAD/MA

DESPACHO:

Em face da manifestação do NUCOI e SECAD, ACOLHO a retratação do pedido de
exoneração servidora ADRIANA OLIVEIRA NUNES SALES, ressaltando a necessidade da requerente
apresentar  o  Ato  de  Exoneração  no  cargo  de  Delegado da  Polícia Civel  do  Governo do  Estado do
Maranhão e sua publicação.

Determino ainda a regularização das ausências decorrentes do pedido de exoneração,
conforme consta nos autos.

Ciência à requerente.

Ao NUCRE para providências.

À SEMAD para publicação.

Ronaldo Desterro

Juiz Federal Diretor do Foro
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Documento assinado eletronicamente por Celia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa , em 25/11/2015, às 17:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Castro Destêrro e Silva, Diretor do Foro, em
26/11/2015, às 14:04 (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 1463046 e o código CRC BB90D603.
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