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USTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIAO 

RESOLUÇAO 101/89 

Estabelece as con di çoes necessari as a 

concessao de autori zaçao de afastamen 

Justi to de Juizes e Func i on ari os da 

ga do Trabal ho da 1|a Regi ao, para 

participaçao em cursos de Pos-Gradua 

Sao. 

0 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA Ila REGI AO, no 

de suas atribuiçoes, ten do em vista o item XXXI| do Arti go 18 

uso 

do 
Regi mento Interno, 

CONS IDERANDO a necessi da de de regul amentar a participa 
çao dos Senhores Juizes e Funcion ari os deste Regi onal nos cursos 

de Pos-Graduaçao ou em outros que tenham direta conexao com 
suas 

atribuiçoes judiciari as ou func i onais; 

RESOL YE ** 

Art. 1 Nos termos desta Res ol ugao, podera ser conce- 

di da aos Juizes do Tribunal Regi onal do Trabal ho da lla Regi ao, bem 
como aos Tecnicos Judiciari os do Quadro de Pess oal da Secretaria 
deste Tribunal, autorizaçao para afastamento a fim de participarem 
de Cursos de Pos-Graduaçao em Direito, ou em outras discipl inas Y 
que tenham direta conexao com suas funçoes judiciarias ou funci o- 
nais. 

Art. 29 - 0 afastamento sera concedi do sem onus para os 

cofres publicos. 

S1e 0 afastamento sem onus para os cofres publ icos 
nao impede a percepçao dos venci mentos e demais vantagens permanen 
tes inerentes ao cargo, vedada a concessao de transporte, auxílios 
Ovantagens de outra natureza. 
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para a duraçao do curso, e mais o necessario ao peri odo de tränsito 

do interessado, poden do ser prorr ogada medi ante requeri nen 
sto, 

se, a Criterio do Tribunal, fatores superveni entes assim o exi9irem 

Art. - 0 pedi do de autori zaçao de afastamento sera o 
rigi do ao Tribunal, atraves de seu Presi dente, e instrui do com 

OS 

seguintes document os, alem de outros que possam servir a avalagao 
do merito do requerente: 

a) comprovante da aceitaçao do pedi do de matricula em 

curso de pos-graduaçao de institui çao oficialmente rec on heci da pard 

ministra-lo ou inscriçao a exame admi ssi onal; 
b) comprovante do curriculo e da duraçao do curso que 

ira ser frequentado pelo candidato, forneci do pela instituiçao 
c) comprovante de bolsa de estudos, no caso de të-la ob 

tido de qualquer instituiçao cul tural. 
Te Incumb ira ao interessado fundamen tar a di reta co 

nexao do conteudo do curso, com as atribuiçoes proprias do cargo, ca 

bendo ao Tribunal a deci sa0. 

$2 Sera cancel ado o afastamento de o Juiz ou Técnico 
Judiciario com ele contempl ado nao conseguir aprovaçao no exame ad 

missi onal. 
Art. 49 Somente sera autorizado o afastamento de que, 

trata esta Resol uçao, de um Juiz Togado da segunda instancia, e de 

um Juiz da primei ra instancia, por vez, respectivamente, observan do- 

se para a concessao da autor i zaçao a ordem cronol ogi ca dos pedi dos 

devi damente instrui dos 
e No caso de apresentaçao de pedidos simultâne os, a 

escol ha se resolvera em favor de: 

a) Juiz Togado do Tribunal ou Juiz de primeira instânci a 

que exercer cargo de magi sterio uni versitari o, de cadeira pertinen-

e a area em que pretende a Pos-Graduaçao. 

S 29 Em igual dade de condigoes, tera preferênci a 

Juiz ulz que se propuser a fazer o curso tora da Regi ao; persistihdo 

upate, preferir-se-a o que tiver mai or tempo de serviço publico. 
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3 Por simultanei dade se enten de a entrada GP 
Io, na mesma data, de pedi dos fundamentados e com 

a documentaçao em 

or dem. 

Art. - Somente poderao requerer o afastamento para 
oS 

fins previ stos nesta Resoluçao, os Juizes que contarem com o tempo 

minimo de 5(einco) anos de serviço na magi stratura trabalhista da 

Ia Regi ao. 

Art,o9- 0 afastamento do Tecnico Judiciario dependera se 

pre da comprovaçao de que sua ausencia nao trara prejuizos ao servi 
ço, formalizada atraves de declaraçao a ser forneci da, quando couDer' 

pelo seu superi or hierarquico, e ainda da observancia dos seguintes 

requisitos basicos: 

a)contar o Tecnico Judiciario pelo menos 5 (cinco) an os 

de efeti vo exercicio c omo funci onario do Quadro de Pessoal da Secr 
taria do Tribunal Regi onal do Trabal ho da lla Regi ao; 

b) nao ter 9ozado, nos dois anos anteri ores, da licença pa 

ra trato de interesses particul ares; 

c) nao ter qualquer referënci a desab on a dora em sua vi da 

funci onal, a vista dos respectivos assentamentos. 

Paragrafo Unico No processo que se ori ginar o pedi do 

afastament o de Tecnico Judiciari o, o Serviço do Pessoa l informará, na, 
de 

respecti va instruçao, o que constar, relati vamente ao interessado, 

quento as alineas "a" e "c", deste Artigo. 

Art. 79- Somente se deferira, cada vez, até dois pedi dos Le 

de afastamento de Tecnicos Judiciari os, para os fins de que trata es 
ta Resoluçao. Os interessados deverao apresentar seus pedi dos nesse w 
senti do, ate o dia 10 (dez) de dezembro, em relaçao aos afastamentos 

pretendi dos para o ano seguinte. 

Paragrafo único - Na hipotese de apresentaçao demais 
de 

um pedi do dessa natureza, o Servigo do Pessoal organ i zará uma 
dos Tecnicos Judiciari os interessados, em ordem decrescente de pri ori 

zara uma lista 

ade, toman do por base o seguinte: 

+ena ori ori dade o Tecn ico Judiciario que exercer cargo 
de magisterio uni versitario; em '9ual dade de condiçoes, tera priori da. 
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de e de mai or tempo de serviço no Quadro de Pess oal do Tribuna Ke 
nal do Trabal ho da Ila Regi ao; 

b) inexi stindo funci onar io qual ificado conforme a alinea 

anteri or, a pri ori dade se estabel ecera entre os de mai or tempo de s 
vigo pub l ico. 

ArT. O- 0 afastamento sera concedi do sob a con di çao de 
posteriormente a conclusao do curso, nao requerer o beneficiari0 
cença para trato de interesses particulares, nem pedir exon eraçao ou 

aposentadori a em razao de tempo de serviço, por peri odo nao inferi or 

a 3 (tres) an os, sob pena de ser obrigado a reembol sar o Tesouro Na 
cional, dos venci ment os percebidos durante o prazo da ausencia. 

Art. 99 - Durante o peri odo da participaçao, o controle de 

freqdencia do intereesado far-se-a à vista de comprovante especifico, 
que para esse fim emitir a instituiçao patrocinadora, semestralmente, 

ou pela peri odici dade que constar do seu curricul o, de ven do ser enca- 

minhado pelo mesmo ao Presi dente do Tri bunal, por meio de expedi ente' 
propri o 

Art. 109 0 beneficiario fica obri gado a apresentar anua 
mente, 90 (noventa) di as apos o termino do ano letivo, rel atori o 

par 
cial de ativi da des acompanha do de comprovante do rendi mento para apre 
ciaçao pelo Tribunal. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias contado da 
data em que reaesumir o exercicio do cargo, devera, outrossi m, apre 
sentar relatori o final circunstanci ado das ativi dades real izadas, com 

a documentaçao c omprobatoria. 
Art. Ie - Na hipotese referi da no Artigo 8., cabera 

ao 
Juiz ou Tecnico Judiciario beneficiado por esta Resoluçao iniciar 
processo de inden i zaçao, com a comun i caçao diri9i da ao Presi dente do 
Tribunal, do seu proposi to de assim proceder, Nao o fazen do, incumbe 
ao Serviço do Pess oal iniciar ex officio o mesmo processo, desde que 
verificada a exon eraçao ou aposentadoria em razao de tempo de serviço. 

Art. 129 - Na hipotese de o candi dato nao lograr rendi men-g To no curso, ficara obr i gado a ressarcir as despesas feitas pelo Te 
Ouro Naci onal duranteo seu atfastamento, na forma previ sta no art 
4da Lei. ne 1.711, de 28.10.52. 
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APT -Somente apos decorri do o prazo de que trata o 

pelo art.9. podera ser pleiteado afastamento de i gual natureza 
mesmo Juiz ou Tecni co Judiciario, desde que nao haja preten dente da 

mesma categoria, aos beneficios desta Resol ugao. 
Art. l4- Os casos omi ssos serao resolvi dos pe' nal Regi onal do Trabalho da 1|a Regiao. 

de Art. 59 - Esta Resol uçao entrara em vigor na data 
sua pub licaçao, revogadas as di sposiçoes em contrari o 

SALA DE SESSOES DO TRI BUNAL REGI ONAL DO TRABALHO DA DECL 
MA PRIME I RA REGI A0, Manaus, 28 de novembro de 1989.

BENEDICTo ckuz"LYRA 
Juiz Presi dente 

EDURDO BARBO8AAÉEN RIBEIRO 
Juiz Togado 

Eucy STON� BIVAR RODRIGUES 
Juiza Toga da| 

tauno do faua 
LAURO DA GAMA E sOuZA 

Juiz Togado 

VERA LUCIA C�MARA DE SA PE IXOTO 
Juiza Presi dente da 4a JCJ de 

Manaus, Convocada 

RUTH FERNANDES DE MENEZES 
Juiza Presi dente da 7a JCJ de 

Manaus, Convocada. 
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w 
JOSÉ R. BAMAR DE ARAUJO 

Juiz Classi sta Represent ante dos 

pregadores da 79 JcJ de Manaus co 

vocado 

ANTENOR 1MENDES DA stVA 
Juiz ass ista Representante dos Em 

pregados. 

Publicada no D.J.A. do dia 14.12.S9 as fls. 13/15. 

JT 017 


