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GABINETE DO REITOR
PORTARIA Nº 682, DE 26 DE ABRIL DE 2011
O Reitor da Fundação Universidade Federal do Tocantins, designado pelo
Decreto de 16 de julho de 2008, publicado no DOU n° 136, de 17 de julho de 2008,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
Art. 1º - Designar os servidores estáveis MARIA JOSÉ DE PINHO, matrícula
nº 1420936, PAULO CLÉBER MENDONÇA TEIXEIRA, matrícula nº 1475984 e
ALESCIA ALVES FIRMINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 1523918, todos
servidores públicos federais para, sob a presidência da primeira, constituir Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar os fatos conforme
consta no processo nº 23101.000859/2009-22.
Art. 2º - Estabelecer o prazo de 60(sessenta) dias, a partir da publicação deste
ato, para apresentação do relatório conclusivo.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
PORTARIA Nº 683, DE 26 DE ABRIL DE 2011
O Reitor da Fundação Universidade Federal do Tocantins, designado pelo
Decreto de 16 de julho de 2008, publicado no DOU n° 136, de 17 de julho de 2008,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
Art. 1º - Designar os servidores estáveis MARIA VILIAN FERREIRA DE
QUEIROZ, matrícula nº 1552955, ROSELI BODNAR, matrícula nº 1475814 e
EMERSON JOSÉ DIAS, matrícula nº 1534189, todos servidores públicos federais
para, sob a presidência da primeira, constituir Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, com a finalidade de apurar os fatos conforme consta no processo nº
23101.003759/2010-91.
Art. 2º - Estabelecer o prazo de 60(sessenta) dias, a partir da publicação deste
ato, para apresentação do relatório conclusivo.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
PORTARIA Nº 699, DE 29 DE ABRIL DE 2011
O Reitor da Fundação Universidade Federal do Tocantins, designado pelo
Decreto de 16 de julho de 2008, publicado no DOU n° 136, de 17 de julho de 2008,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
Art. 1º - Prorrogar, por 30 (trinta) dias, contados do término do período inicial,
o prazo para conclusão dos trabalhos da Sindicância Investigativa designada pela
Portaria nº 476 de 28 de março de 2011, publicada no Boletim Interno nº 177 de 01
de abril de 2011, cujo objeto é a apuração dos fatos constantes do processo
administrativo nº 23101.001541/2010-01, em face das razões apresentadas pelo
Presidente da Comissão, constantes do MEMO/COM/SIND/Nº 08/2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 757, DE 02 DE MAIO DE 2011
O Reitor da Fundação Universidade Federal do Tocantins, designado pelo
Decreto de 16 de julho de 2008, publicado no DOU n° 136, de 17 de julho de 2008,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO o requerimento da comissão processante, que justifica a
necessidade de dilação de prazo para realização de medidas de instrução
indispensáveis;
CONSIDERANDO que o processo disciplinar é regido por princípios como
verdade real, formalismo moderado, amplitude da defesa, segurança jurídica,

razoabilidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o encerramento dos trabalhos na atual fase, apenas
para garantir cumprimento de prazo, ofende a todos os princípios acima postos;
CONSIDERANDO que a extrapolação do prazo do apuratório não acarreta
a sua nulidade, como confirmou o Superior Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO que a medida tradicional de constituir nova comissão,
ou mesmo a recondução da comissão, é prática que não se ajusta à relevância do
interesse público, que precisa atender formalidades essenciais sem, todavia,
desgastar-se em procedimentos inúteis;
CONSIDERANDO que a continuidade dos trabalhos é, também, segurança
para a defesa, na medida em que os fatos são efetivamente esclarecidos;
RESOLVE
Art. 1º AUTORIZAR a continuidade excepcional dos trabalhos da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 282 de 28 de
fevereiro de 2011, publicada no Boletim Interno nº 167 de 02 de março de 2011,
pelo prazo requerido de 60 (sessenta) dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 758, DE 02 DE MAIO DE 2011
O Reitor da Fundação Universidade Federal do Tocantins, designado pelo
Decreto de 16 de julho de 2008, publicado no DOU n° 136, de 17 de julho de
2008, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO o requerimento da comissão processante, que justifica a
necessidade de dilação de prazo para realização de medidas de instrução
indispensáveis;
CONSIDERANDO que o processo disciplinar é regido por princípios como
verdade real, formalismo moderado, amplitude da defesa, segurança jurídica,
razoabilidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o encerramento dos trabalhos na atual fase, apenas
para garantir cumprimento de prazo, ofende a todos os princípios acima postos;
CONSIDERANDO que a extrapolação do prazo do apuratório não acarreta
a sua nulidade, como confirmou o Superior Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO que a medida tradicional de constituir nova comissão,
ou mesmo a recondução da comissão, é prática que não se ajusta à relevância do
interesse público, que precisa atender formalidades essenciais sem, todavia,
desgastar-se em procedimentos inúteis;
CONSIDERANDO que a continuidade dos trabalhos é, também, segurança
para a defesa, na medida em que os fatos são efetivamente esclarecidos;
RESOLVE
Art. 1º AUTORIZAR a continuidade excepcional dos trabalhos da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 316 de 03 de
março de 2011, publicada no Boletim Interno nº 168 de 03 de março de 2011, pelo
prazo requerido de 60 (sessenta) dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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