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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
RESOLUgAO N^ 170, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009.

PROCESSO ADMINISTRATE N^ 27 - CLASSE PA. ORIGEM: TERESINA-PI
Relator: Desembargador Antonio Peres Parente
Requerente: Secretaria de Gestao de Pessoas - SGP, pela Coordenadorla de
Pessoal

Altera dispositivo da Resolugao TRE/PI n^
68/02, de 25 de junho de 2002, que dispoe
sobre a concessao de Auxilio-Bolsa de
Estudos para cursos de graduagao e posgraduagao no ambito do Tribunal Regional
Eleitoral
do
Piaui,
e
da
outras
providencias.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUf, no uso das atribuigoes
legais,
RESOLVE:
Art. i e . O art. 5Q da Resolugao TRE/PI n^ 68, de 25 de junho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redacao:
Art. 5 Q . Perdera o direito ao auxilio o servidor que:
I- abandonar o curso;
II- nao comprovar a frequencia minima de 75% (setenta e cinco por
cento) da carga horaria, por modulo ou disciplina cursada;
III- for reprovado em disciplina ou modulo;
IV - efetuar trancamento, total ou parcial, do curso, modulo ou
disciplina, sem previa autorizagao do Presidente;
\

V- mudar de curso sem autorizagao do Presidente;
VI- nao apresentar declaragao de aprovacao das disciplinas ou
modulos cursados.
§ l e . Em caso de perda do direito ao auxilio, o servidor fica obrigado
a restituir todos os valores percebidos, ficando impedido de beneficiar-se
novamente do auxilio por um periodo de 2 (dois) anos apos haver completado a
restituigao.
§2Q. No caso de licenga para tratamento da propria saude, se a
instituigao de ensino nao admitir que seja efetuado o trancamento, o servidor
estara dispensado de restituir ao Tribunal os valores percebidos.
.Art. 2^. Esta Resolugao erfrtrara em vigor na data de sua publicagao.
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Sala das Sessoes do Tribunal Regional Eleitoral do Piauf, em
Teresina, 30 de novembro de 2009.
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Desa. EULALIA MARIA RIBEIRO GONCALVES NASCIMENTO PINHEIRO
Presidente

Dr. RICARDO GENTIL EULALIO DANTAS
,
Juiz de Direito
\

Dr. VALTER FERREIRA DE^ALENCAR PIRES REBB(_0
Jurista
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(

<\

Dr. MARCO TULIO LUSTOSA CAMINHA
Procurador Regional Eleitoral
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Resolugao TRE-PI n° 170/2009
RE L A T O R I O

O DES. ANTONIO PERES PARENTE (RELATOR): Excelentissima Senhora
Desembargadora Presidente, demais ilustres Juizes que compoem esta Corte,
senhor Procurador Regional Eleitoral, senhora secretaria, senhores advogados,
demais autoridades e pessoas outras presentes neste plenario.
Trata-se de pedido para aprovagao final de alteragao ja definida por este
plenario, atraves de minuta, que se resume na exclusao de dispositivo abrangido
peta Resolugao TRE-PI 68/2002, que pune o servidor participante de curso de
graduagao e pos-graduagao promovido pela Escola Judiciaria Eleitoral.
Segundo o art. 5Q, VI, da aludida Resolugao, o servidor que nao requerer o
reembolso do auxflio-bolsa por tres meses consecutivos perdera o direito ao
beneficio, alem de ter que devolver o que eventualmente tenha recebido.
Este plenario, em sessao realizada no dia 26 de maio passado, aprovou por
unanimidade a mudanca do dispositivo, retirando a penalidade derivada do nao
requerimento da devolugao, continuando apenas as outras elencadas no
mencionado art. 5Q.
Decidiu, ainda, esta Corte, determinar que a area competente deste
Tribunal elaborasse a redagao final, para definitivamente ser inserida a
modificagao na norma alterada, o que foi feito, culminando com o Parecer do
Diretor-Geral albergado nas fls. 12, concordando com a minuta apresentada nas
fls. 05.
Ja o Ministerio Publico Eleitoral, apos an^lise do assunto, se manifesta pela
aprovagao da aludida minuta, inserindo-se a alteragao mencionada.
E o sucinto relatorio.
VOTO
O DES. ANTONIO PERES PARENTE (RELATOR): Senhora Presidente,
A questao tern facil deslinde. Com efeito, havia, realmente, um extremo
rigor com o funcionario que nao requeresse a devolugao dentro do prazo, relativa
a quantias pagas e com direito a ressarcimento pela bolsa de estudos
regulamentada na Res. TRE-PI 68/2002. Alem de perder o beneficio, por cima era
penalizado pela devolugao de valores ja eventualmente recebidos, o que
redundaria, no final das contas, em duas punigoes pelo mesmo motivo.
De outra parte, vejo que a alteragao excluindo tal dispositivo tern plena
concordancia de todos os orgaos ligados ao assunto, a comegar pelo eminente
Juiz Diretor da Escota Judiciaria Eleitoral, conforme bem explicita o documento de
fls. 08.
Repita-se que o tema ja foi discutido neste plenario, sob a relatoria do
ilustre Juiz Oton Lustosa, tendo ao final a proposta sido aprovada por
unanimidade, em sede de minuta para analise, sendo esta efetivamente
examinada nos orgaos especificos, que com ela concordaram plenamente.
Com estas consideragoes, voto em consonancia com o parecer do
Ministerio Publico Eleitoral, concordando com a alteragao proposta para o art. 5Q
da Resolugao TRE-PI 68/2002, passando tal dispositivo a ter como redagao aquela
constante da minuta de fls. 05, que ficara definitivamente incorporada a
meppionada norma legal.
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