
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

VOTO

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

Cuida-se de pedido de afastamento formulado pela Juíza Federal Danila Gonçalves de
Almeida, da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, para frequentar o Módulo II do curso
de mestrado em Ciências Jurídicas da Universidade Autônoma de Lisboa, Luís de Camões, em Lisboa,
Portugal, por intermédio do Instituto Universitário do Rio de Janeiro em parceira com a Ajufe, no
período de 17 a 29 de julho de 2017, bem como para apresentar a defesa de dissertação presencial
correspondente, em data a ser definida e oportunamente informada a este Tribunal.

Ao que  se  extrai da  instrução,  até  concluir  o  mestrado,  a  requerente  necessitará
frequentar  o  Módulo  II  no  período de  17  a  29  de  julho  de  2017.   Efetivamente,  afastar-se-á  da
jurisdição na 2ª Vara da Subseção Judiciária de Rondonópolis, Seção Judiciária do Mato Grosso, para
cursar o referido módulo e para apresentar a defesa da dissertação.

Observa-se  que  desde  o  exame  de  pedidos semelhantes  por  esta  Corte  Especial
Administrativa no primeiro semestre de 2016, quando ainda exercia as funções de Corregedor-Regional
o Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, tem-se entendido que, não obstante cada um dos
afastamentos seja inferior a 30 dias, a hipótese deve ser tratada como de longa duração. Isso porque,
para haver a conclusão do curso, não bastará apenas um período de 15 dias longe da jurisdição; outros
se farão necessários para a obtenção do título.

Examinado, pois, o pedido como de afastamento de longa duração, deve ser deferido,
já que presentes os requisitos legais e regulamentares.

A  base  legal  reside  no  disposto  pelo  art.  73,  I,  da  Loman:  “Conceder-se-á
afastamento ao 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”.

Regulamentam esse dispositivo o Provimento-Coger n. 129/2016, a Resolução CJF n.
410/2016 e a Resolução CNJ n. 64/2008.

Do  que  se  exige,  interessante  destacar  a  norma  contida  no  art.  86  do
Provimento-Coger n. 129/2016 visto abranger, em linhas gerais, os requisitos impostos tanto pelo CNJ
quanto pelo CJF:

Art. 86. Na análise dos afastamentos, a corregedoria regional considerará:

I – para habilitação do candidato:

a) a observância 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;

b) a conveniência e oportunidade para a Administração pública;

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

d)  a  situação  dos  serviços  judiciários  da  vara  em que  o  juiz  estiver  em
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exercício e os reflexos do seu afastamento nos serviços da seção judiciária;

e) a produtividade e o desempenho do juiz;

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

§ 1º A corregedoria regional instruirá o procedimento administrativo com a
informação atualizada indicativa do total de juízes em atividade.

§ 2º 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  juízes
afastados.

§ 3º Após a manifestação da corregedoria regional,  a  ESMAF informará,
conclusivamente, sobre a relevância do evento para atividades pertinentes aos
juízes federais.

§  4º  Na  avaliação  da  solicitação  serão  observados,  prioritariamente,  os
critérios previstos neste  provimento referentes à programação temática do
evento,  à  situação  dos  juízes,  aos  serviços  judiciários  e  ao  tempo  de
afastamento.

Nota-se ser indispensável que o afastamento não implique “prejuízo considerável para
os serviços judiciários” e, ao mesmo tempo, atenda à “conveniência e oportunidade da Administração”.

É, aliás, o que prevê a Resolução CNJ n. 64/2008, art. 6º, II, alíneas “b” e “c”, in
verbis: “no exame do pedido, o Tribunal, mediante decisão devidamente fundamentada e tomada em
sessão aberta, deverá levar em conta (...) a conveniência e oportunidade para a Administração Pública;
(...) a ausência de prejuízo para os serviços judiciários”.

Bem por isso, pela Resolução CJF n. 410/2016, “o Corregedor Regional, ao julgar ou
relatar os pedidos de afastamento de magistrados de 1º grau, pronunciar-se-á sobre a substituição do
magistrado e os reflexos do afastamento dele nos serviços da seção ou subseção judiciária” (art. 10, II),
considerando “para o deferimento do pedido (...) conveniência e oportunidade para a Administração
Pública; ausência de prejuízo para os serviços judiciários” (art. 11, II, “c” e “d”).

Nessa linha, isto é, interesse do serviço e conveniência da Administração, o art. 89,
do já citado Provimento-Coger n. 129/2016 prevê:

Art. 89. São critérios atinentes aos serviços judiciários:

I – número de afastamentos, observado o total dos juízes em atividade na sede
da seção e da subseção, será o seguinte:

a) de 4 a 10 juízes em atividade, afastamento de um juiz;

b) de 11 a 20 juízes em atividade, afastamento no máximo de 2 juízes;

c) de 21 a 39 juízes em atividade, afastamento no máximo de 3 juízes;

d) de 40 a 59 juízes em atividade, afastamento no máximo de 4 juízes;

e) acima de 59 juízes em atividade, afastamento no máximo de 5 juízes.

II  -  quando  houver  menos  de  4  juízes  em  atividade,  não  poderá  haver
afastamento, salvo se demonstrada a inexistência de prejuízo, hipótese em que
se admitirá o afastamento de 1 juiz; (...)

A  localidade  de  lotação  da  interessada,  Rondonópolis/MT,  é  sede  de  subseção
judiciária  composta  de  duas  varas,  cujos  cargos  de  juiz  titular  e  juiz  substituto  encontram-se,
atualmente,  providos.  Essa  realidade  indica  ser  possível  sua  substituição  durante  os  períodos  de
ausência sem maiores transtornos para os serviços judiciários.

No  que  respeita  à  prestação  jurisdicional,  os  dados  estatísticos (realidade  em
14/05/2017) da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, Seção Judiciária de Mato
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Grosso, com jurisdição em juizado especial cível e criminal, indicam 7.602 processos na tramitação
ajustada,  dos  quais  2.482  conclusos.  Nesta  situação  (fase  de  conclusão),  existem 243  processos
paralisados entre 60 e 180 dias e 1.706 há mais de 180 dias (boletim id 0411705).

Embora consideráveis esses números, não se pode dizer que configurem empecilho ao
afastamento para os estudos pretendidos. Importa ver que a vara foi instalada em 07/10/2016, ocasião
em que o mesmo boletim estatístico (id 4112691) informava acervo maior de feitos conclusos. Além
disso, é preciso considerar que o afastamento, efetivamente, não ultrapassará 20 dias, já considerado o
tempo necessário ao deslocamento. Ulteriormente à conclusão do Módulo II, em data a ser definida, a
magistrada necessitará retornar a Portugal para defesa da dissertação presencial.

De sua vez, a produtividade da requerente é digna de registro positivo, pelo que se
observa dos resultados obtidos nos primeiros sete meses desde quando assumiu a titularidade da vara.
Conforme apontam os boletins tipo 4, da data da instalação (07/10/2016, id 4112691) e de 14/05/2017
(id 4112705), o quantitativo total de processos conclusos foi reduzido em quase vinte por cento (de
3.006 para 2.482), houve redução em mais de dois terços dos processos conclusos entre 60 e 180 dias
(de 743 para 243) e mais de sete por cento dos processos conclusos há mais de 180 dias (de 1.861 para
1.706).  Entre  outubro/2016 e  maio/2017,  foram 830  sentenças (incluídas as decisões finais),  342
decisões interlocutórias e 713 despachos, bem como realizadas 167 audiências (conciliação, instrução e
julgamento), nas quais foram tomados 138 depoimentos pessoais e ouvidas 266 testemunhas (dados do
boletim estatístico Tipo 2, id 4112633).

Relativamente aos dados funcionais, informa a Asmag que “a magistrada ingressou na
magistratura federal, neste Tribunal, em 22/02/2013. Adquiriu vitaliciedade em 22/02/2015. Não há
registro nos assentamentos de que a magistrada tenha sofrido pena disciplinar durante o exercício do
cargo”.

Sob o prisma do quantitativo de magistrados afastados, por mais de 90 dias, para
estudos, prescreve o art. 5º da Resolução CNJ n. 64/2008 que “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”. Nos termos do
parágrafo único desse dispositivo, “considera-se em efetivo exercício o número total de juízes em
atividade, excluídos os que se encontram 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 instauração de processo
disciplinar”.

Pelo que diz a Asmag, esse percentual ainda não foi alcançado no âmbito da Primeira
Região. Logo, também sob esse aspecto, é possível o afastamento de que se cuida.

Outrossim,  anota-se  que  nesta  Corregedoria-Regional  não  consta  procedimento
administrativo disciplinar contra a postulante (art. 86, II, “f”, do Provimento-Coger n. 129/2016) e
foram formalizados os compromissos exigidos (art. 85, X, do Provimento-Coger n. 129/2016).

De  resto,  registra-se  que  a  Esmaf  “se  põe  de  acordo com o presente  pedido  de
afastamento”.

Para finalizar, observa-se que, por se tratar de curso modular, deverá ser expedido ato
específico para o Módulo II e para a apresentação da defesa da dissertação, a fim de formalizar a
autorização  do  afastamento  ora  deferido.   Ressalta-se  que,  para  tanto,  deverá  a  interessada,  com
antecedência mínima de 45 dias, informar o período de afastamento para apresentação da defesa da
dissertação, à Presidência deste Tribunal, comprovando a matrícula/inscrição na instituição de ensino.

Por todo o exposto, voto por deferir o afastamento da requerente, no período de 17
a 29 de julho de 2017, para cursar o Módulo II do curso de mestrado em Ciências Jurídicas promovido
pela  Universidade  Autônoma  de  Lisboa  Luís  de  Camões,  em Lisboa,  Portugal,  bem como  para
apresentar a defesa da dissertação em período a ser oportunamente informado e comprovado pela
requerente.
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Desembargador Federal João Batista Moreira
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 22/06/2017, às 16:43 (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 4270487 e o código CRC 29DF95D4.
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