
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
VOTO

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

O Juiz Federal  CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS, da 1ª Relatoria da 2ª
TR/SJDF, pretende ter prorrogado seu afastamento para estudos no exterior até 31/07/2018.

Esta Corte, em 04/08/2016, autorizou-o a se afastar das funções jurisdicionais para
frequentar o Curso Master Universitário de Investigação em Direito Público, na Universidade Carlos
III, em Madri, Espanha, no período de 19/09/2016 a 28/02/2018.

O pedido de prorrogação está justificado. É necessária a prorrogação para a conclusão
dos estudos. Apesar de o magistrado já estar aprovado em todas as disciplinas do primeiro e segundo
semestres, ainda há para realizar quatro trabalhos de investigação, além do trabalho final (dissertação).

Já  reconhecida  a  importância  dos  estudos  a  que  se  dedica,  tanto  que  objeto  de
autorização inicial por esta Corte, conforme destacado, quer parecer que a prorrogação ora pretendida
pode ser deferida.

Sob o ponto de vista normativo, tanto a Loman (art. 73, I) quanto o Provimento Coger
n.  129/2016 (art.  90,  I),  fixam em dois  anos o prazo  máximo de  afastamento  de  magistrado para
estudos.

Quanto aos serviços judiciários, a prorrogação do afastamento, ao que tudo indica,
não implicará graves prejuízos. A unidade de lotação do interessado, 1ª Relatoria/2ª TR, possui 2.181
processos (realidade de 09/11/2017, id's (5076085 e 5076087), quantitativo que não destoa das demais
relatorias da SJDF. Além disso, bateu as Mestas 1 e 2 do CNJ para este ano, conforme informações de
08/11/2017, id (5082245).

São nove os magistrados atualmente afastados de suas funções para estudos (eventos
de longa duração) na 1ª Região, conforme informação da Asmag. Esse número está dentro do limite (20
magistrados, simultaneamente) estabelecido pelo art. 5º da Resolução CNJ n. 64/2008.

Pelo exposto, voto pelo deferimento da prorrogação do afastamento do JF Carlos
Eduardo Castro Martins, até 31/07/2018.

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 12:23 (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 5120215 e o código CRC CB1907FB.
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