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PA nº 0000413.58.2015.4.01.8007 
Interessado(a): CRISTIANO SOUSA DE CARVALHO 
Assunto: Afastamento para participar de curso de formação 
Trata-se de requerimento do servidor CRISTIANO SOUSA DE CARVALHO, Analista Judiciário, 

Área Judiciária, matrícula nº 52257, removido pelo SINAR, atualmente lotado na Subseção Judiciária 
de Sobral/CE, no sentido de que lhe seja concedido o afastamento para participação no CURSO DE 
FORMAÇÃO INICIAL PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA, SEM REMUNERAÇÃO, 
entenda-se com prejuízo de sua remuneração atual, decorrente da aprovação em concurso público 
para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA. 

A SELEP analisou os autos e opinou favoravelmente à concessão do pleito, considerando que, 
mesmo sem existir indicação expressa no art. 20, parágrafo 4º, da Lei 8.112/90 para participação de 
servidor em curso a nível estadual, existem precedentes administrativos do TRF 1ª Região, bem 
como no âmbito desta Seccional para o deferimento do pedido. 

A Diretora do NUCRE apresentou manifestação discordando do parecer somente em relação ao 
recolhimento previdenciário, onde opina que deverá ser utilizada a Instrução Normativa n. 1332, de 
14/02/2013,  que estabelece em seu artigo 15, inciso III, c/c o artigo 14 que, para participação de 
programa de formação, com opção do auxílio financeiro do órgão provedor do cargo para o qual 
concorre o interessado, competirá ao servidor recolher a contribuição previdenciária, com base na 
remuneração do seu cargo efetivo e ao órgão de origem (SJMA) recolher a contribuição devida pela 
União. 

A SEAJU apresentou manifestação conforme orientação fixada pelo Núcleo de Recursos 
Humanos. 

Dessa forma, acolho a manifestação do NUCRE/SEAJU, e AUTORIZO a concessão de afastamento 
do servidor Cristiano Sousa de Carvalho para participar de Curso de Formação Inicial para ingresso 
na carreira da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sem remuneração. 
Autorizo, ainda, a manutenção do vínculo previdenciário, arcando a União com a sua parte 
(patronal) e o servidor com a dele, conforme manifestação do NUCRE (doc. 0346692). 

Ciência ao requerente. 
À SEMAD, NUCRE e SECAP. 
 São Luís, 03/03/2015 
Ronaldo Castro Destêrro e Silva  
Juiz Diretor do Foro 
 

 


