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RELATÓRIO 

O Exm0
• Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves- Relator: 

(Corregedor Regional) 

Referendando ato de 28 de março próximo passado, por meio do qual o Corregedor 
Regional em exercício, Desembargador Federal José Amílcar Machado, concedera afastamento 
ao MM. Juiz Federal Substituto Jorge Ferraz de Oliveira Júnior, até 20 de junho do ano em curso, 
para fins de elaboração de sua tese de conclusão do Curso de Mestrado em Direito e Instituições 
do Sistema de Justiça, realizado junto à Universidade Federal do Maranhão, esta Corte Especial 
Administrativa deferiu ao magistrado afastamento pelo período de três meses, a contar da data da 
sessão de julgamento, ocorrida em 1 O de abril próximo passado. 

Em requerimento datado de 1 o de julho próximo passado, transmitido por fac-símile e 
junto às fls. 29/31, pede o magistrado o usufruto do saldo residual de doze dias do prazo assinado 
pela Corte Especial Administrativa, esclarecendo que se afastara de suas atividades jurisdicionais 
em 5 de abril do ano em curso, à luz da comunicação, pela Diretoria do Foro da Seção Judiciária 
do Estado do Maranhão, da concessão do afastamento, pelo Corregedor em exercício, e que não 
conseguiu concluir a dissertação na data assinada por Sua Excelência, assim 20 de junho, tendo 
retornado ao serviço em 23 seguinte, diante da ausência de comunicação do decidido pelo órgão 
colegiado, ao ratificar o ato submetido a seu referendo, circunstância que fez a Direção do Foro 
acreditar que o prazo se expiraria na data designada pela Corregedoria Regional. Diz, mais, que 
contados os três meses da data de seu afastamento, em 5 de abril passado, até a de seu retorno 
ao serviço, remanesce o saldo de doze dias postulado. 

Trago, assim, a matéria à deliberação da Corte Especial Administrativa. 

É o relatório 
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VOTO 

O Exm0
• Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves- Relator: 

(Corregedor Regional) 

O exame dos elementos constantes dos autos deixa ver que, de fato, ao referendar o 
ato do insigne Corregedor Regional em exercício, a Corte Especial Administrativa alterou o prazo 
concedido por Sua Excelência, deferindo expressamente ao magistrado, como mostra a certidão 
reproduzida por fotocópia às fls. 22, o "período de três meses, a contar da data deste julgamento ", 
de afastamento para elaboração da tese de conclusão do curso de Mestrado, 

Tendo o magistrado se utilizado, da data do afastamento até a de retorno efetivo às 
suas atividades jurisdicionais, prazo inferior ao concedido por esta Corte Especial Administrativa, 
faz jus ao saldo residual postulado para concluir seu trabalho, esclarecendo eu que não solicitei 
informações à Diretoria do Foro por entendê-las desnecessárias, no caso, na medida em que o 
fax encaminhado pelo magistrado à Presidência do Tribunal, datado de 20 de junho passado (fls . 
23/25), e aquele no qual postula a fruição do saldo residual , de 1° de julho seguinte (fls. 30/32), 
demonstram efetivamente o desencontro ocorrido. 

Com tais considerações, voto no sentido do deferimento do pleito, reconhecendo ao 
magistrado o prazo residual de doze dias para conclusão de sua tese de Mestrado, a contar do 
seu afastamento, decorrente da presente decisão. 

É como voto. 
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