
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

DESPACHO

Tratam os presentes autos de requerimento do servidor Márcio Carneiro de Mesquita Júnior, Analista
Judiciário lotado na Subseção Judiciária de Balsas, no sentido de ser concedida autorização para afastamento, sem
prejuízo da remuneração, para participar de curso de formação de Delegado de Polícia Civil do Estado do Maranhão.

O requerente apontou que existe jurisprudência do TRF 1ª Região e do STJ dando interpretação
extensiva ao dispositivo legal indicado, possibilitando o afastamento com remuneração para participar de curso em
entidade  estadual.  Informou  ainda  que  existe  precedente  administrativo nesta  Seção  Judiciária  (PAE  SEI
0000035-05.2015.4.01.8007) no qual foi concedida a licença, sem prejuízo da remuneração, em caso idêntico.

Há parecer da SELEP que afirma que não há amparo legal  uma vez que o art.  20,  §4º da Lei
8.112/90 prevê o afastamento para participação em curso de formação somente em outro cargo da Administração
Pública Federal (doc. 6769846).

A SEAJU, ante o precedente de Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e de precedente
administrativo  em caso idêntico  nesta  Seção Judiciária,   opinou pela  concessão do  pedido  de  afastamento,  sem
prejuízo da remuneração, com fundamento na interpretação lógica, razoável, eficiente  da norma inscrita no art. 20,
parágrafo 4º, da Lei 8.112/90, a fim de assegurar a isonomia (doc. 6786436)

Considerando as decisões judiciais no âmbito do TRF 1ª Região e a decisão administrativa nesta
Seção Judiciária em caso idêntico (PAE SEI 0000035-05.2015.4.01.8007), considerando que caso não participe do
Curso de Formação será eliminado do Concurso em andamento e caso peça exoneração correrá o risco de não ser
aprovado no Curso de Formação, esta Secad manifesta-se favorável à concessão do pedido.

Submeto à apreciação superior.

DECISÃO DIREF

Acolho a manifestação da SEAJU e da SECAD e diante do precedente da 1º Seção do TRF 1ª
Região (MS 0076666-23.2013.4.01.0000 de 24/04/2018) e precedente administrativo no âmbito desta Seção Judiciária
(PAE SEI 0000035-05.2015.4.01.8007), DEFIRO a licença do servidor Márcio Carneiro de Mesquita Júnior, MA
52368,  para participar de Curso de Formação de Delegado da Polícia Civil do Estado do Maranhão de 20/09/2018 a
03/12/2018, sem prejuízo da remuneração, com base na aplicação analógica, razoável e eficiente da Lei n. 8.112/ 90,
art. 20, parágrafo 4º, a fim de observar o princípio da isonomia .

À SEBIB.

Ao NUCRE para dar ciência ao servidor e demais providências.

Ao servidor para juntada de frequencia de participação no curso mensalmente, bem como declaração
de que não receberá o auxílio financeiro do Estado, conforme dispõe o item 7.5.1 do Edital de Convocação (doc.
6758428).

JOSÉ VALTERSON DE LIMA

JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO

Documento assinado eletronicamente por José Valterson de Lima, Diretor do Foro, em 13/09/2018, às 15:33
(horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Célia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em
14/09/2018, às 09:45 (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 6790948 e o código CRC 901CF69D.
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