
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N. 0002850-93.2015.4.01.8000 – TRF1
INTERESSADA : CAMILE LIMA SANTOS
ASSUNTO
 

:
Afastamento para conclusão do doutorado em andamento na Universidade Complutense de
Madri, Espanha

 

EMENTA

 

MAGISTRADO.  PEDIDO  DE AFASTAMENTO,  POR PERÍODO  DE T RÊS MESES,  PARA
FINS  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO  DE  DOUTORADO  EM  ANDAMENT O  JUNTO  À
UNIVERSIDADE  COMPLUTENSE  DE  MADRI.  REMANESCENTE  DE  PERÍODO
ANTERIOR, DE DOIS ANOS, DEFERIDO PELA CORTE ESPECIA L ADMINISTRATIVA E
INTERROMPIDO ANTES DO FINAL A PEDIDO DA REQUERENTE.

1. Tratando-se de período remanescente de afastamento para estudos, em virtude da interrupção, antes
de  seu  término,  a  pedido  da  requerente,  do  prazo  de  dois  anos  deferido pela  Corte  Especial
Administrativa,  deve  o  mesmo ser  examinado como se  de  novo afastamento  se  cuidasse,  não se
aplicando ao caso em exame o disposto no artigo 5º da Resolução 64/CNJ, de 16 de dezembro de 2008,
referente aos eventos de longa duração, embora a informação prestada pela ASMAG ponha a mostra
que  não  restará  atingido  o  limite  de  5%  nele  previsto,  nem  as  disposições  que  se  referem  a
esclarecimentos já prestados em relação às características do curso já iniciado.

2. Incidência, no caso em exame, diante da circunstância de haver sido a MMª. Juíza promovida para a
3ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Tocantins por meio do Ato nº. 2.186, de 1º de dezembro de
2014, publicado no seguinte dia 3, da norma restritiva inscrita no artigo 92, inciso V, do Provimento
Geral COGER-38/TRF1, segundo a qual “nos dois primeiros anos após nomeado titular de uma vara,
o juiz federal substituto promovido ou o juiz federal e o juiz federal substituto removidos não poderão
se  afastar  da  sede  do  juízo,  por  prazo  superior  a  60  (sessenta)  dias,  para  frequentar  curso  de
especialização, pós-graduação ou similar”.

3. Renovação da pretensão expressamente ressalvada pela Corte Especial Administrativa, por ocasião
da análise de pleito anterior, indeferido diante da inexistência de alternativa para se evitar prejuízo aos
serviços do órgão judiciário de que a requerente é titular, e acolhida parcialmente.

4. Afastamento autorizado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 1º.6.2015. 

 

A C Ó R D Ã O

 

Decide a Corte Especial Administrativa, à unanimidade, autorizou o afastamento da
magistrada, nos termos do voto do Relator. Ausente neste julgamento o Desembargador Federal Neuza
Alves, Reynaldo Fonseca e Ney Bello..
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Corte Especial Administrativa do TRF da 1ª Região – 14/05/2015.

 

CARLOS MOREIRA ALVES
Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região

Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 29/05/2015, às 10:03 (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 0708733 e o código CRC A3F0AA9B.
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