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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

EMENTA

JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA/MG.
AFASTAMENTO PARA REDAÇÃO DA DISSERTAÇÃO FINAL DE CURSO DE
MESTRADO. DEFERIMENTO.

1. Pretende-se o afastamento das funções jurisdicionais no período de 01.08.2016 a 30/11/16
para elaboração da dissertação final do curso de mestrado em Direito da UFMG.

2. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, art. 73, I, assegura aos juizes afastamento, sem
prejuízo de seus vencimentos e vantagens, "para frequência a cursos ou seminários de
aperfeiçoamento e estudos, a critério do Tribunal ou de seu órgão especial, pelo prazo máximo
de dois anos".

3. Na forma da Resolução CNJ n. 64/08 e do Provimento-Coger n. 129, arts. 85 a 94, o
afastamento de magistrados para estudos por prazo superior a 60 dias pressupõe a observância
do limite de 5% de magistrados afastados, adequada instrução do pedido, pertinência e
adequação do curso com a prestação jurisdicional, conveniência e oportunidade para a
Administração Pública, ausência de prejuízos para o serviço judiciário, produtividade e
desempenho do interessado e inexistência de processos disciplinares e punições de igual tipo.

4. Demonstrada a regular matrícula e a conclusão das disciplinas do curso de mestrado, restando
apenas redigir a dissertação final; evidenciada a boa produtividade do magistrado; não
caracterizado prejuízo grave à prestação jurisdicional em face da existência de juiz substituto e
juíza auxiliar na unidade de lotação do magistrado requerente; enfim, cumpridos os requisitos
subjetivos e objetivos ao afastamento, defere-se o pedido.

ACÓRDÃO

Decide a Corte Especial Administrativa, à unanimidade, deferir o afastamento
do magistrado no período de 01.08.2016 a 30.11.2016, para redigir dissertação final do curso de
mestrado em Direito da UFMG.

Brasília, 28 de julho de 2016 (data de julgamento).

JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1a Região

Desembargador Federal

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional
da Justiça Federal da 1a Região, em 01/08/2016, às 16:19 (horário de Brasília), conforme
art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl.jus.br/portaltrfl
/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 2553178 e o código CRC
2CF67078.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA l' REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

O Desembargador Federal João Batista Moreira (Corregedor Regional) - Relator:

O Juiz Federal Flávio da Silva Andrade, titular da 4a Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia, MG, quer se afastar de suas atividades
jurisdicionais no período 01.08.2016 a 30/11/16 para elaborar dissertação do curso de mestrado em Direito da UFMG.

Informa que durante seu afastamento poderá ser substituído pela Juíza Federal Substituta Fátima Aurora Guedes Afonso Archangelo, a qual,
conforme Ato Presi n. 1760 (id 2425208), atua em função de auxílio na Subseção Judiciária de Uberlândia até ulterior deliberação. Aponta, ainda, a existência de
Juiz Federal Substituto lotado naquela subseção, Felipe Bouzada Flores Viana.

Informações da Asmag (id 2450827) revelam que:

"(•• •) o magistrado solicitou e teve deferida autorização para afastamento parcial de sua atividade jurisdicional às quarlas-feiras, no período de 30 de março
a 30 de julho de 2616. a fim de cursar, no Programa de Mestrado em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, duas disciplinas (Criminalidade.
Segurança e Políticas Públicas e Administração Pública e novos paradigmas - Pae 0005718-83.2016.4.01.8008).

Em face ao que determina o ari. 5° da Resolução 64/CNJ. de 16/12/2008, c/c o art. 88, l, "a " e o art. 90,1. U e VI. do Provimento/Coger 38, cumpre a esta
Assessoria prestar as seguintes informações:

Juizes que se encontram afastados ou com autorização

N"

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

MAGISTRADO

Rafael Leite Paulo

Marllon Sousa

Ricardo Augusto de Sales

Eduardo Morais da Rocha

Dedro Francisco da Silva

Nelson Loureiro dos Santos

Vlónica Jacqueline Sifuentes

Paulo Alkmin Costa Júnior

Maria Cândida Carvalho Monteiro de
Almeida

Flávio da Silva Andrade

LOTAÇÃO

Amazonas

Amazonas

Amazonas

Minas Gerais

Mato Grosso

Maranhão

TRF

Minas Gerais

Acre

Minas Gerais

PERÍODO

15/08/2016 a 25/05/2017

02/12/2016 a 31/05/2018

11/01/2016 a 30/09/2016

01/10/2015 a 01/1 0/2016

01/06/2016 a 30/11/2016

03/08/2015 a 02/02/2017

02/06/2016 a 02/06/2017

01/08/2016 a 31/07/2017

31/08/2016 a 18/06/2017

30/03/2016 a 30/07/2016

MOTIVO

Afastamento para estudo no exterior (Estados Unidos)

Afastamento para estudo no exterior (Estados Unidos)

Afastamento para estudo no exterior (Itália)

Afastamento para estudo no exterior (Portugal)

Afastamento para estudo no país (São Paulo)

Afastamento para estudo no país (São Paulo)

Afastamento para estudo no exterior (Estados Unidos)

Afastamento para estudo no exterior (Itália)

Afastamento para estudo no exterior (Estados Unidos)

Frequência a curso de mestrado às quartas-feiras- Universidade
Federal de Uberlândia
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11 Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto Minas Gerais 19/02/201 6 a 06/02/20 18
Frequência a curso de mestrado às sextas-feiras- Núcleo de Pós
Graduação do Centro Universitário de Bauru/SP

Encontra-se em tramitação neste Tribunal o pedido de afastamento dos magistrados L1LIA BOTELHO NE1VÁ BRITO e GUILHERME JORGE DE RESENDE
(Pae 0002799-21.2016.4.01.8009)

Consoante dados do Sistema de Recursos Humanos de Magistrados - SARH, informamos que o Juiz Federal FLAV1O DA SILVA ANDRADE ingressou na
magistratura federal em 03/04/2006. foi viíaliciado em 03/04/2008 e íitularizado em 22/02/2012. Não consta nos assentamentos que o magistrado tenha
sofrido qualquer aplicação depena durante o exercido do cargo.

Encontra-se acostado aos autos o relatório gerado pelo SARH, com os afastamentos do magistrado entre o período de 03/04/2006 (exercício) a 06/07/2016
(doc.2442634).

Atualmente. há na Primeira Região 477 magistrados sendo 366 juizes federais e 111 juizes federais substitutos.

Somando os cargos providos na 1a Instância aos 27 na 2a instância, infere-se que há 504 magistrados na /"Região.

O número de magistrados que se encontram atualmente afastados de suas funções para e\>entos de longa duração (11 magistrados) não atinge o limite
previsto no arí. 5° da Resolução 64/CNJ, de 16/12/2008. ou seja. a vinte afastamentos simultâneos. (...) "

Remetidos à Esmaf (id 2517957), seu Vice-Diretor, Desembargador Federal Néviton Guedes, informa que "O Curso em referência, à evidência,
é relevante para a atividade do Juiz Federal".

À luz do disposto no art. 4" da Resolução CNJ n. 64/2008 os autos retornaram conclusos à Corregedoria Regional para que o pleito seja
submetido à Corte Especial Administrativa deste Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal João Batista Moreira (Corregedor Regional) - Relator:

Pretende o Juiz Federal Flávio da Silva Andrade, titular da 4a Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, afastar-se de suas atividades
jurisdicionais no período de 01.08.2016 a 30.11.2016 para elaborar dissertação final do curso de mestrado em Direito daUFMG.

Consoante disposto pela LC n. 35/1979, art. 73,1, é possível o afastamento de magistrado, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, para
frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do Tribunal ou de seu órgão especial, pelo prazo máximo de dois anos

Em se tratando de afastamento para estudo por prazo superior a 60 dias, deve o magistrado atender os requisitos gerais da Resolução CNJ n.
64/2008, objeto de tratamento específico no Provimento-Coger n. 129/2016, arts. 85 a 94. Desses preceitos, interessante trazer à colação o art. 86:

Art. 86. \a análise dos afastamentos, a Corregedoria regional considerará:
I -para habilitação do candidato:

a) a obser\'áncia do limite de afastamentos:

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

II -para deferimento do pedido:

a) a pertinência e compatibilidade do curso ou atividade com a prestação jurisdicional: j

b) a conveniência e oportunidade para a Administração pública: .

c) a ausência de prejuízo considerável para os serviços judiciários.

d) a situação dos semiços judiciários da vara em que o juiz estiver em exercício e os reflexos do seu afastamento nos sennços da seçãojudiciária:

e) a produtividade e o desempenho do juiz:

f) a existência e a natureza de procedimentos disciplinares envolvendo o juiz.

§ l°A Corregedoria regional instruirá o procedimento administrativo com a informação atualizada indicativa do total de juizes em atividade.

§ 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 juizes afastados.

§ 3"Após a manifestação da Corregedoria regional, a ESMAF informará, conclusivamente, sobre a relevância do evento para atividades pertinentes aos juizes
federais.

§4° A'a avaliação da solicitação serão obsenrados. prioritariamente, os critérios pre\'islos neste provimento referentes à programação temática do evento, á
situação dos juizes, aos sennços judiciários e ao tempo de afastamento.

A instrução do feito revela que o pleito se amolda aos requisitos acima traçados, quando se observa que:

1.) não se excedeu o número máximo de magistrados afastados para estudos, visto que existem 11, de um total de 504, incluídos Juizes
Federais Substitutos, Juizes Federais e Desembargadores Federais;

2.) cumpriram-se as formalidades impostas, trazendo-se aos autos toda a documentação necessária, relativamente à aceitação para o curso,
instituição de ensino, carga horária, grade curricular, histórico escolar, programa do curso e projeto de pesquisa, bem como os compromissos exigidos
(permanência na Justiça Federal pelo mesmo prazo do afastamento; apresentação do certificado/diploma e relatório final das atividades desenvolvidas;
disponibilização à Esmaf do material científico produzido, proferir palestras, seminários e cursos, quando solicitado; restituir ao Erário o valor correspondente
aos subsídios e vantagens percebidos durante o afastamento em caso de não conclusão injustificada do curso e indenizar o Erário pelo subsídio a que faria jus em
caso de descumprir o compromisso de permanecer na Justiça Federal pelo prazo de afastamento; apresentar relatório trimestral à Esmaf das atividades
desenvolvidas durante o afastamento);

3.) a Esmaf atesta a pertinência temática do curso e sua relevância para o exercício da magistratura.

Impende destacar que, de acordo com a Asmag, tem-se o seguinte quadro de afastamentos para estudos:

- Rafael Leite Paulo, SJ/AM, de 15.08.2016 a 25.05.2017, afastamento para estudo no exterior (Estados Unidos);

- Marllon Sousa, SJ/AM, de 02.12.2016 a 31.05.2018, afastamento para estudo no exterior (Estados Unidos);

- Ricardo Augusto de Sales, SJ/AM, de 11.01.2016 a 30.09.2016, afastamento para estudo no exterior (Itália);

- Eduardo Morais da Rocha, SJ/MG, de 01.10.2015 a 01.10.2016, afastamento para estudo no exterior (Portugal)

- Pedro Francisco da Silva, SJ/MT, de 01.06.2016a 30.11.2016, afastamento para estudo no país (São Paulo);

- Nelson Loureiro dos Santos, SJ/MA, de 03.08.2015 a 02.02.2017, afastamento para estudo no país (São Paulo);

- Mônica Jacqueline Sifuentes, TRF, de 02.06.2016 a 02.06.2017, afastamento para estudo no exterior (Estados Unidos);

- Paulo Alkmin Costa Júnior, SJ/MG, de 01.08.2016 a 31.07.2017, afastamento para estudo no exterior (Itália);

- Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida, SJ/AC, de 31.08.2016 a 18.06.2017, afastamento para estudo no exterior (Estados Unidos);
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- Flávio da Silva Andrade, SJ/MG, de 30.03.2016 a 30.07.2016, frequência a curso de mestrado às quartas-feiras;

- Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto, SJ/MG, de 19.02.2016 a 06.02.2018, frequência a curso de mestrado às sextas-feiras.

A estes hão de se somar os afastamentos dos magistrados Ciro José de Andrade Arapiraca e Rafael Vasconcelos Porto, que também trago a
julgamento nesta sessão.

Cabe aqui ressaltar que, na forma do art. 89, I, "a", do Provimento-Coger n. 129/2016, já aqui algumas vezes invocado, havendo de quatro a
dez magistrados na localidade de lotação do pretendente, apenas um poderá se afastar. Consta que na Subseção Judiciária de Uberlândia, MG, há nove juizes em
atividade, incluído o requerente. Desses, nenhum, atualmente, está afastado para estudos, salvo o próprio Juiz Federal Flávio da Silva Andrade (afastamento
parcial, às quartas-feiras, para frequentar disciplinas do programa de mestrado da Universidade Federal de Uberlândia, no período de 30.03.2016 a 30.07.2016).

Em termos do serviço judiciário afeto à unidade jurisdicional de lotação do requerente, 4a Vara de Uberlândia, especializada em Juizado
Especial
Federal, percebem-se os seguintes dados (Boletim Estatístico Gerencial - Tipo 4, situação em 22/07/2016):

1.) 10.135 processos na tramitação ajustada;

2.) 384 processos conclusos, dos quais 12 entre 60 e 180 dias e nenhum há mais 180 dias;

Diante desse quadro estatístico, sobretudo quando avaliado dentro da realidade dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, não se
pode negar situação de normalidade do serviço judiciário.

Focando nos critérios subjetivos, art. 88 do Provimento-Coger n. 129/2016, entendo que, igualmente, foram atendidos pelo interessado (id
2045980), pois:

1.) entrou em exercício no cargo de Juiz Federal Substituto em 03.04.2006, é vitalício desde 03.04.2008, foi titularizado em 22.02.2012; conta,
portanto, mais de quatro anos de magistratura federal;

2.) sua última remoção data de 18.02.2014, quando deixou a P Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná, RO, para assumir a 4a Vara da
Subseção Judiciária de Uberlândia; não incide, portanto, na vedação do inciso V do art. 90 do Provimento-Coger n. 129/2016;

3.) não obteve afastamento similar anteriormente;

4.) não responde a processo disciplinar, nem foi punido por infração de igual ordem;

5.) possui apenas 12 processos conclusos há mais de 60 dias, o que pode ser debitado ao considerável número de feitos a ele atribuídos (quase
17.000, conforme Boletim Estatístico Tipo 2, de 27.07.2016).

Sob o ponto de vista da produtividade, anoto que o magistrado requerente, de janeiro de 2015 a julho de 2016, proferiu 6.690 despachos, 6.252
decisões interlocutórias e 21.080 sentenças, além de ter realizado 678 audiências, conforme se afere do Boletim Estatístico juntado aos autos (situação em
27.07.2016).

Por outro lado, há de ser ressaltado que a unidade titularizada pelo interessado conta com juiz substituto e juíza auxiliar, conforme Relatório de
Lotação do Sistema, consultado em 27.07.2016.

De resto, observo que a Esmaf, por seu Vice-Diretor, Desembargador Federal Néviton Guedes, manifestando-se no feito registra que "O Curso
em referência, à evidência, é relevante para a atividade do Juiz Federal".

Com tais considerações, voto pelo deferimento do pedido ora formulado.

É como voto.

I Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da Justiça Federal da J" Região, em 01/08/2016, às 16:52 (horário de
Brasília), conforme art. r, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl jus.br/portaltrfl/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
2553173 e o código CRC B8993075.
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