
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
DECISÃO SJ DIREF

Trata-se de pedido da servidora LYSANDRA LEOPOLDINA DE SOUZA, Analista
Judiciário, Área Judiciária, MA-52053, lotado na 2ª TURMA/APORE/SECTUR/TURREC/SJMA no
qual  requer  Licença  por  motivo  de  afastamento  do  cônjuge  com  lotação  provisória  no  Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região (Paraíba), em razão de seu cônjuge FERNANDO LUIZ DUARTE
BARBOZA, Juiz do Trabalho, ter sido removido, a pedido, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª
Região  (Maranhão)  para  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  13ª  Região  (Paraíba),  com  data  de
posse/exercício em 24/04/2017 (4698996).

A SECAP informou que a servidora não responde a procedimento disciplinar ou de
sindicância, de qualquer natureza, nos termos do artigo 172, da Lei n. 8.112/90, não sofreu qualquer
penalidade  nesta  SJFMA  (doc.  4707072).  Informou  ainda  que  as  férias  do  período  aquisitivo
2016/2017, exercício 2017, foram marcadas para o período de 16/08/2017 a 14/09/2017(30 dias) e que
as  férias  referentes  ao  período  aquisitivo  2017/2018,  exercício  2018,  com  data  de  aquisição  em
05/07/2017, não foram usufruídas pela servidora, conforme consta do relatório anexo doc. (4708010).

A SELEP analisou o feito e opinou favoravelmente ao pedido, com base no art.84, §
2º, da Lei nº 8.112/90, c/c a Resolução nº 5/2008-CJF, Resolução nº 600-10/2007-TRF1, e Resolução
PRESI nº 39/2016-TRF1, e considerando  que a remoção do esposo da postulante para outro ponto do
território nacional foi fato superveniente ao vínculo matrimonial do casal, e que mesmo sendo remoção
a pedido,  o art.3º, da Resolução CSJT nº 112/2012   ( que regulamenta os procedimentos de concessão
de  ajuda  de  custo  a  magistrados  da  Justiça  do  Trabalho)  informa  que  caracteriza  interesse  da
administração  os  deslocamentos  em caráter  permanente  do  magistrado  em virtude  de  remoção  no
mesmo quadro ou entre tribunais do trabalho, ou promoção, quando implicarem mudança de domicílio.
Por fim, informou que já houve a concordância do recebimento da servidora pelo TRT 13, conforme
Ofício TRT 13 doc.  4699012.

A SECAD encaminhou os autos com anuência ao parecer da SELEP.
Tendo em vista a comprovação que o vínculo matrimonial da requerente foi anterior

ao da remoção de seu cônjuge para o cargo de Juiz do Trabalho do TRT 13ª Região, a disposição
prevista no art.3º, da Resolução CSJT nº 112/2012 encontra-se configurada mesmo em sendo remoção
a pedido e tendo por fim máximo a proteção da entidade familiar assegurada constitucionalmente no
art.  226  da  CF/88,  ACOLHO  o  parecer  da  Selep  doc.  4712174  e  manifestação  da  Secad  para
CONCEDER licença para acompanhamento de cônjuge à servidora LYSANDRA LEOPOLDINA DE
SOUZA, Analista Judiciário, Área Judiciária, MA-52053, com lotação provisória no Tribunal Regional
da 13ª Região (Paraíba), a partir de 05/10/2017, nos termos do Art.84, § 2º, da Lei nº 8.112/90, c/c a
Resolução nº 5/2008-CJF, Resolução nº 600-10/2007-TRF1, e Resolução PRESI nº 39/2016-TRF1.

Sem trânsito, conforme renunciado pela servidora (doc. 4698996).
Ciência à Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Oficie-se ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.
Ao Nucre e Secad para demais providências.
Publique-se.



Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo, Diretor do Foro,
em 06/09/2017, às 14:58 (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 4718188 e o código CRC 4367D6D1.
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