
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

MAGISTRADO. AFASTAMENTO PARA CURSO DE MESTRADO (MODULAR) NO EXTERIOR.
REQUISITOS. ATENDIMENTO. DEFERIMENTO.

1. Pretende-se afastamento para frequentar o Módulo II do curso de mestrado em Ciências Jurídicas da
Universidade Autônoma de Lisboa, Luís de Camões, em Lisboa, Portugal, por intermédio do Instituto
Universitário do Rio de Janeiro em parceira com a Ajufe, no período de 17 a 29 de julho de 2017, bem
como para apresentar a defesa de dissertação presencial, em data a ser definida. A magistrada cursou o
Módulo I durante as férias.

2. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, art. 73, I, assegura aos juízes afastamento, sem prejuízo de
seus vencimentos e vantagens, “para frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos,
a critério do Tribunal ou de seu órgão especial, pelo prazo máximo de dois anos”.

3. Foram cumpridos os requisitos necessários ao deferimento do pedido, entre os quais, atestado, pela
Esmaf, de pertinência temática dos estudos com o exercício da magistratura, inclusão dentro do limite
de afastamentos e compromissos estabelecidos pelas respectivas regras.

4. Não haverá prejuízos graves para os serviços judiciários com o afastamento da titular da unidade
jurisdicional.  Os cargos de juiz federal titular e  juiz federal substituto das duas varas da Subseção
Judiciária de Rondonópolis/MT estão, atualmente, providos. É possível haver substituição durante a
ausência, sem maiores transtornos para os serviços judiciários, considerando que não ultrapassará 20
dias (incluídos os dias necessários aos deslocamentos) o período previsto para realização (e conclusão)
do módulo.

5. Requerimento deferido.

 

ACÓRDÃO

 

Decide  a  Corte  Especial  Administrativa,  à  unanimidade,  deferir  o  pedido  de
afastamento da Juíza Federal Danila Gonçalves de Almeida para realizar o Módulo II do curso de
mestrado em Ciências Jurídicas na Universidade Autônoma de Lisboa, Luís de Camões, em Lisboa,
Portugal, bem como para a defesa de dissertação presencial, nos termos do voto do Desembargador
Federal Corregedor.

Brasília, 22  de junho de 2017.

 

Desembargador Federal João Batista Moreira
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 22/06/2017, às 16:43 (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 4270522 e o código CRC ACE9DC88.
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