
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
EMENTA

AFASTAMENTO PARA FREQUÊNCIA A CURSO DE MESTRADO. REQUISITOS OBJETIVOS.
VITALICIEDADE E TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO DA MAGISTRATURA NA PRIMEIRA
REGIÃO. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDOS PRINCIPAL E SUCESSIVO. INDEFERIMENTO.
1. O JF Rômulo Gobbi do Amaral, da SSJ/Guajará Mirim, RO, postula afastamento da jurisdição, por
três meses,  para cursar a segunda etapa presencial  do Curso de Mestrado (LLM) na University of
California, Berkeley, com vistas a concluir curso iniciado antes de seu ingresso na magistratura (04/11
/2016).  Sucessivamente,  requer  o  gozo  de  dois  meses  consecutivos  de  férias,  mais  30  dias  de
afastamento.
2.  A  Resolução  CNJ  n.  64/2008,  que  especifica  a  possibilidade  de  magistrados  se  afastarem  da
jurisdição para estudos (aperfeiçoamento profissional), constante do art. 73, I, da Loman, em seu art. 8º,
I, veda o afastamento de magistrado não vitalício.
3. Na mesma linha, o art. 88, I, do Provimento Coger n. 129/2016, quando trata dos afastamentos de
longo prazo (mais de 30 dias) dispõe: "São critérios atinentes ao juiz (...)  vitaliciedade, com prazo
mínimo de 4 (quatro) anos de exercício na magistratura federal na Primeira Região".
4. O interessado ingressou na magistratura federal da 1ª Região em 04/11/2016. Portanto, não cumpre
os requisitos temporais estabelecidos pelas referidas normas.
5. De acordo com o art. 89, II, do Provimento n. 129, "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". Tratando-se de vara de fronteira, com cerca de 4.000 processos (vara
e jef), dos quais mais de 600 processos criminais, é presumível o prejuízo com a ausência, por 90 dias
seguidos, de um dos dois magistrados ali lotados.
6. Indeferimento do pedido.

ACÓRDÃO
Decide a Corte Especial Administrativa, por unanimidade, indeferir o afastamento.
Brasília, 14 de dezembro de 2017.

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 15/12/2017, às 12:29 (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 5102098 e o código CRC FA8DF3D4.
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