
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
VOTO

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

O JF Rômulo Gobbi do Amaral postula afastamento da jurisdição, por três meses -
14/05  a  13/08/2018  -,  para  cursar  a  segunda  etapa  presencial  do  Curso  de  Mestrado  (LLM)  na
University of California, Berkeley. Sucessivamente, requerer a fruição de dois períodos consecutivos de
férias e, sem interstício, afastamento por 30 dias, com base nos art. 73, I, da Loman e 85 e seguintes do
Provimento Coger n. 129/2016.

O  magistrado  requerente  não  atende  aos  requisitos  estabelecidos  pelas  normas
vigentes para se afastar de suas funções. Seu tempo de magistratura na 1ª Região é inferior ao mínimo
(quatro anos) imposto pelo art. 88, I, do Provimento Coger n. 129. Além disso, não é vitalício, como
exige o dispositivo citado e a Resolução CNJ n. 64/2008, art. 8º, I, in verbis:

Art. 8º. Não será autorizado o afastamento de magistrado quando:
I - não haja cumprido o período de vitaliciamento, ressalvadas as hipóteses de
eventos de curta duração ou, a critério do tribunal ou da respectiva escola
nacional ou local, de frequência obrigatória; (...)

De  acordo  com  a  Asmag,  o  requerente  "ingressou  na  magistratura  federal  em
04/11/2016, ainda não adquiriu a vitaliciedade e foi promovido ao cargo de juiz federal por meio do
Ato n. 176, de 24/02/2017, publicado no D.O.U., Seção 2, de 02/03/2017" (id's 4913247 e 5106577).
Trata-se de um daqueles dois juízes que foram promovidos quando ainda frequentavam o curso de
formação.

Os precedentes invocados, em verdade, não podem ser considerados precedentes na
acepção técnica do termo, porquanto trataram de questões particulares aos magistrados envolvidos.

No tocante ao pedido sucessivo - afastamento por trinta dias, antecedido da fruição de
dois períodos de férias -, também não há espaço para seu deferimento.

A par da vedação normativa já vista, incide, na espécie, outra que também impede o
deferimento do pleito. Trata-se da disposição contida no art. 89, II, do Provimento n. 129, de acordo
com a qual, "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".

Na localidade de lotação do interessado - SSJ/Guajará Mirim, RO, vara de fronteira -
tramitam, aproximadamente, 3.000 processos na vara comum e 1.000 processos no juizado adjunto, dos
quais mais de 600 processos criminais. Não obstante haver dois magistrados lotados na Subseção, é
certo que a ausência de um deles, por 90 dias consecutivos (60 dias de férias e 30 da autorização
pretendida), trará grave prejuízo para a prestação jurisdicional.

Sob essa ótica, não é possível, também, o deferimento do pedido sucessivo.
Ante o exposto, por não cumprir requisitos objetivos para o afastamento postulado,

voto pelo indeferimento.
JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 15/12/2017, às 12:27 (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 5102091 e o código CRC B5C5AF68.
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