
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

INTERESSADA : Juíza Federal Raquel Soares Chiarelli

ASSUNTO :
Afastamento das atividades jurisdicionais para frequentar programa de Doutorado 

em Cidadania e Direitos Humanos.

ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA. AFASTAMENTO PARA 
FREQUÊNCIA A PROGRAMA DE DOUTORADO. REQUISITOS 
ATENDIDOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO.

1. O afastamento para a frequência em curso de doutorado encontra previsão 
normativa no artigo 73, I, da Lei Complementar 35/1979, na Resolução CJF 
410/2016, e no Provimento Coger 129/2016.

2. Observado o limite de afastamentos e a adequada instrução do feito, assim 
como a pertinência e a compatibilidade do curso com a prestação jurisdicional, 
sua relevância para o desempenho do cargo e para a instituição, a ausência de 
prejuízo para os serviços judiciários, a produtividade e o desempenho — que não 
se mostram incompatíveis com o deferimento da medida —, e a inexistência de 
procedimento disciplinar ou pena dessa natureza nos registros da requerente, não 
há óbice a que seja deferido o afastamento postulado.

3. Atendidos os critérios legais, deferido o pedido de afastamento das atividades 
jurisdicionais.

ACÓRDÃO

Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, por unanimidade, deferir o pedido de afastamento das atividades jurisdicionais.

Brasília,  12 de março de 2020.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO

Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedor 
Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 16/03/2020, às 17:39 (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 9948139 e o código CRC A2A30C87.
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