
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS

DESPACHO SJ DIREF

Trata-se de processo da servidora Rayka Oliveira Soares Valadares, relativo à licença
para participação de programa de pós-graduação stricto sensu - Mestrado Profissional e Interdisciplinar
em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, promovido pela Universidade Federal do Tocantins.

Para a apreciação do seu pedido, a servidora apresentou  documentos fornecidos pela
instituição promotora do curso com a indicação dos dias de aulas em relação ao ano de 2017 (0332291,
3321308 e 3488883)

Naquela oportunidade, a chefia da servidora manifestou-se favorável ao afastamento
3450240.

Foi  deferido  o  afastamento  na  forma  indicada  no  documento  da  orientadora,
conforme se vê no Despacho SJTO Diref  3627396.

A  Presidência  do  Tribunal  no  Despacho  Presi  810  deferiu  o  pedido  para  o
afastamento da servidora em regime de cumprimento especial de jornada de trabalho, com ônus
limitado e sem compensação de horário 3681563. 

Sob esse contexto, passo a apreciar o pedido de afastamento para os dias referentes ao
mês de junho de 2017 (14, 16, 28, 29 e 30).

O requerimento da servidora tem como fundamento o "calendário de afastamento
para pequisa científica" subscrito por sua orientadora de mestrado, indicando as seguintes datas para
que ela se afaste das atividades (3321308):

Quadro I

MÊS/ANO AFASTAMENTOS SOLICITADOS - DIAS

junho/2017 14, 16, 28, 29 e 30

Conforme já  manifestado no  Despacho SJTO Diref  3627396,  o  deferimento  dos
afastamentos obedecerá os limites da concessão feita pela Presidência do Tribunal, na medida em que o
ônus limitado e sem compensação de horário foi vinculado a um regime de cumprimento especial de
jornada de trabalho. Note-se, como requerido inicialmente, foi prevista jornada mensal parcial de
trabalho no decorrer do curso.

Nesse  contexto,  consoante  afirmação da  orientadora  de que "as  datas  indicadas
sugerem afastamentos parciais na mesma proporção em que a aluna estaria obrigada caso estivesse
cursando disciplinas",  defiro  o afastamentos parcial no mês de junho de 2017 (QUADRO I),  nos
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termos concedidos pela Presidência do Tribunal, "sem compensação de horário, nos termos do Art.
96-A da Lei n. 8.112/90, e artigo 2º, II, § 2º, c/c o artigo 4º, II, e art. 6º, I, da Resolução nº 125/2010-
CJF".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

À Seção de Cadastro de Pessoal para anotação. 

Palmas, Tocantins.

GABRIEL BRUM TEIXEIRA
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Brum Teixeira , Diretor do Foro, em
20/06/2017, às 19:02 (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 4256992 e o código CRC 4F7337A7.
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