
tribunal 
de justiça 
do estado de goiâs 

PODER JUDICIÁRIO 
CORTE ESPECIAL 

RESOLUÇÃO N" 10, DE 13 DE MAIO DE 2009. 

Dispõe sobre o afastamento de magistrados para 
fins de aperfeiçoamento profissional, a que se 
refere o artigo 73, inciso I, da Lei Complementar 
nO 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional). 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, por sua 

Corte Especial, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a Resolução nO 64, de 16 de dezembro de 2008, do 

Conselho Nacional de Justiça que da tratamento de uniformização da matéria; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 73, inciso I, da Lei 

Complementar n° 35, de 14 de março de 1979, que autoriza o afastamento de magistrado, sem 

prejuízo de seus subsídios e vantagens, para frequência de Cill"SOS ou seminários de 

aperfeiçoamento e estudos; 

CONSIDERANDO ser o aperfeiçoamento do magistrado 

indispensável para o aprimoramento da prestação jill"isdicional e necessário para a progressão 

na carreIra; 

CONSIDERANDO, todavia que esse afastamento não pode implicar 

em prejuÍzos para os jurisdicionado, destinatário maior dos serviços judiciários. 

RESOLVE: 
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Art. 1° O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás poderá autorizar o 

afastamento de magistrados para a realização de cursos de curta, média ou longa duração, no 

País ou no exterior, desde que com o fim de aperfeiçoamento profissional. 

Parágrafo único: São considerados: 

I - de curta duração os eventos que não ultrapassem 30 (trinta) dias; 

11 - de média duração os que ultrapassem 30 (trinta) até 90 (noventa) 

dias; 

III - de longa duração os eventos que ultrapassem 90 (noventa) dias. 

Art. 2° Somente serão processados os pedidos de afastamento para 

cursos de longa duração a ser realizados em centros reconhecidos pela CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento do Pessoal de Níve l Superior), do Ministério da Educação - Governo 

Federal. 

Art. 3° Os magistrados só poderão pleitear seu afastamento, para os fins 

previstos nesta Resolução em relação a curso de longa duração, após três (03) anos de serviço 

efetivo à magistratura estadual e dois (02) anos no juízo de que for titular. 

Art. 4° Os requerimentos dos magistrados de pnmelro grau serão 

dirigidos ao Corregedor-Geral da Justiça, que instruirá o processo e submeterá a matéria a 

Corte Especial, para deliberação, ouvida previamente a Escola da Magistratura, por seu 

Diretor. 

Parágrafo único. O requerimento emanado de desembargador do 

Tribunal será dirigido a Corte Especial. 

Art. 5° O requerimento de afastamento do magistrado deverá ser feito 

em formulário próprio a sua disposição que deverá ser instruído com os seguintes 

documentos: 
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I - comprovante de aceitação, Inscrição ou matrícula, bem como 

declaração do responsável pelo curso sobre a exigência de frequência e disciplinas de 

nivelamento ou similares; 

TI - declaração do tempo de serviço averbado e do necessário para a 

aposentadoria futura; 

III - plano de trabalho, com o respectivo cronograma de atividades, 

para o curso pretendido, destacando a sua importância para o desenvolvimento das atividades 

na judicatura ou mani festo interesse do Judiciário; 

IV - conceito do curso na CAPES ou órgão similar de país estrangeiro; 

V - ava liação do desempenho fu ncional do requerente, nos dois (2) 

últimos anos, pela Corregedoria-Geral da Justiça; 

VI - informações sobre a Universidade onde pretende realizar o curso; 

VII - o compromisso de: 

a) pennanência nas atividades jurisdicionais, perante o órgão judiciário 

do qual é titular ou compõe, pelo menos, por prazo idêntico ao do afastamento, após o retomo 

às atividades; 

b) apresentação de certificado de participação se o evento for de curta 

duração, e de conclusão, com aproveitamento, na hipótese de eventos de média e longa 

duração; 

c) disponibilização do trabalho de conclusão do evento, impresso em 

duas vias e gravado em mídia digital , permitida a publicação grahtita em revista do Tribunal , a 

inserção do respectivo texto no sítio da ESMEG e também do Tribunal na rede mundial de 

computadores e arquivamento na Biblioteca para consulta pelos interessados; 

d) disseminar, mediante au las e palestras, os conhecimentos adquiridos 

durante o evento, quando so licitado pela Presidência ou Corregedoria-Geral do Tribunal de 

Justiça; 

e) restihtir ao Erário o va lor correspondente aos subsídios e vantagens 

percebidos durante o afastamento, devidamente corrigidos monetariamente, de acordo com os 

índices oficiais, na hipótese de não conclusão do curso por fa to atribuível ao magistrado, e 

indenizar o Erário pelo subsídio a qlle faria jus no período remanescente em caso de 
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descumprimento da exigência de permanência mínima, após o retomo às atividades. 

Parágrafo único. Quando se tratar de evento de curta duração poderá ser 

exigida do magistrado a apresentação de resumo dos estudos ou relatório sobre os temas 

discutidos. 

Art. 6° O pedido de afastamento, com toda a documentação necessária, 

serão protocolados obrigatoriamente com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do início 

do afastamento pleiteado, na forma do art. 4° e parágrafo único. 

Art. 7° O total de afastamentos para evento de longa duração não 

poderá exceder a 5% (cinco por cento) do número de magistrados em atividade em primeira e 

segunda instâncias, limitado, contudo, a vinte afastamentos simultâneos. 

Parágrafo único. Considera-se em efetivo exercício o número total de 

juízes em atividade, excluídos os que se encontTam em gozo de: 

a) licença para tratamento de saúde; 

b) licença por motivo de doença em pessoa da família ; 

c) licença para repouso à gestante; 

d) afastamento para exercer a presidência de associação de classe; 

e) afastamento em razão da instauraçào de processo disciplinar. 

Art. 8° No exame do pedido, a Corte Especial, mediante decisão 
... 

objetivamente fundamentada e tomada em sessão aberta, deverá levar em conta os seguintes 

requisitos: 

I - para habilitação do candidato: 

a) a observância do limite de afastamentos a que se refere o art. 7°; 

b) a instrução do pedido com os documentos, declarações e informações 

indicados no art. 5°; 

II - para deferimento do pedido, observado o art. 10: 

a) a pertinência e compatibilidade do curso ou atividade com a 

prestação jurisdicional ; 
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b) a conveniência e oportunidade para a Administração Pública; 

c) a ausência de prejuízo para os serviços judiciários. 

§ 1° A Corregedoria-Geral do Tribunal instruirá o procedimento 

administrativo com a informação atualizada indicativa do total de magistrados em atividade a 

que se refere o art. 7°. 

§ 2° A ausência de qualquer dos requisitos de habilitação implicará o 

não conhecimento do pedido de afastamento, sem prejuízo de sua renovação com o 

suprimento dos dados faltantes ou com a redução do número de magistrados afastados. 

§ 3° Não se admitirá afastamento para aperfeiçoamento profissional por 

período superior a 2 (dois) anos. 

Art. 9° Havendo empate na votação para escolha dos candidatos 

inscritos para o mesmo curso ou havendo mais candidatos do que o limite estabelecido, dar

se-á preferência, na seguinte ordem, ao magistrado que: 

1 - ainda não usufruiu do benefício; 

ll - conte com maior tempo de serviço na carreira, a partir da posse; 

III - seja mais idoso em relação aos concorrentes. 

Art. 10. Não será autorizado o afastamento do magistrado quando: 

I - não haja cumprido o período de vitaliciamento, ressalvadas as 

hipóteses de eventos de curta duração ou, por determinação do Tribunal , por seus órgãos, ou 

pela escola nacional ou ESMEG, de frequência obrigatória; 

n - estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, ou 

houver recebido qualquer punição dessa natureza nos últimos 2 (dois) anos ; 

III - tenha despachos ou sentenças pendentes além do prazo legal , 

inj ustificadamente; 

IV - haja usufruído de idêntico benefício nos últimos 5 ( cinco) anos; 

V - o magistrado apresentar baixa produtividade no exercício da 

ftll1ção. 

Art. 11. Não terá direito à percepção de diárias o magistTado que se 
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afastar para realização de curso de longa duração, salvo se sua participação for obrigatória ou 

de iniciativa da administração do Tribunal. 

§ I ° Nos demais casos, o Tribunal poderá deferir o pagamento de 

diárias ou ajuda de custo, desde que a pm1icipação seja obrigatória aos magistrados 

convocados, e na forma da lei. 

§ 2° Não haverá pagamento de diária quando o Tribunal de Justiça 

custear a hospedagem e alimentação, podendo fazer ressarcimento de ajuda de custo 

Art. 12. Poderá ser autorizado, ainda, e pelo prazo estabelecido pelo 

Tribunal , o afastamento: 

I - de magistrado que não se licenciou durante a participação no curso, 

para elaboração do trabalho de conclusão; 

II - quando necessário para a apresentação ou defesa do trabalho de 

conclusão. 

Art. 13. O gozo de férias pelo magistrado, sempre acrescidas de um 

terço (1 /3), deverá coincidir com as férias na instituição de ensino promotora do curso. 

Parágrafo único. Se o período das férias escolares for inferior a sessenta 

(60) dias, o remanescente será usufmído posteriormente à conclusão do curso. 

Art. 14. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogada a Resolução nO 3, de 25 de janeiro de 2006 deste Tribunal. 

SALA DAS SESSÕES DA CORTE ESPECIAL, em Goiânia, 

13 de maio de 2009. 

MENTO ASSINADO DIGITALMENTE DJ ElotrOnico· Acesse httpS:\\W,Y'N.ljgO.jus.br 7 de 233 



MENTO ASSINADO D IGITALMENTE 

tribunal 
de justiça 
do estado de goiâs 

PODER JUDICIÁRIO 
CORTE ESPECIAL 

Desembargador PAULO TELES 

PRESIDENTE 

Desembargador JAMIL PEREIRA DE MACEDO 

Desembargador JOSÉ LENAR DE MELO BANDEIRA 

Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO 

Desembargador VÍTOR BARBOZA LENZA 

Desembargador FLORIANO GOMES 

Desembargador ROGÉRIO ARÉDIO FERREIRA 

Desembargador LEOBINO VALENTE CHAVES 
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Desembargador ALFREDO ABINAGEM 

Desembargador HUYGENS BANDEIRA DE MELO 

Desembargador JOÃO UBALDO FERREIRA 

Desembargador GILBERTO MARQUES FILHO 

Desembargador JOÃO WALDECK FÉLIX DE SOUSA 

Desembargador CARLOS ESCHER 

Desembargador KISLEU DIAS MACIEL FILHO 

(convocado) Des. Walter Carlos Lemes 
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