
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
RELATÓRIO

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

Trata-se  de  pedido  formulado  pelo  Juiz  Federal  CARLOS EDUARDO CASTRO
MARTINS,  da  1ª  Relatoria  da  2ª  TR/SJDF,  de  prorrogação  do  afastamento  das  suas  atividades
judicantes  (até  o  dia  31/07/2018)  a  fim  de  concluir  curso  de  mestrado  em  Direito  Público  na
Universidade Carlos III, em Madri, Espanha.

O requerente foi autorizado, pela Corte Especial Administrativa, em 04/08/2016, a se
afastar para estudos no exterior, no período de 19/09/2016 a 28/02/2018. Consta da ementa do julgado
(id 2580738):

 MAGISTRADO. AFASTAMENTO PARA ESTUDOS. CURSO DE MESTRADO
NO  EXTERIOR.  REQUISITOS  ATENDIDOS.  PREJUÍZO  GRAVE  AO
SERVIÇO. AUSÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO.
1.  Pretende-se  o  afastamento  das  funções  jurisdicionais,  no  período  de
19.09.2016 a 28.02.2018,  para realização do curso Máster Universitário de
Investigação em Direito Público na Universidade Carlos III de Madri, campus
de Getafe, Espanha.
2. 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 o limite de 5% de magistrados afastados (limitados a 20), 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.
3. Selecionado para mestrado na Universidade Carlos III de Madri, Espanha,
cumpriu o interessado os requisitos ao deferimento do pedido, demonstrando a
data de início e fim das atividades acadêmicas, grade curricular e programa do
curso, domínio da língua espanhola, e firmou os compromissos do inciso X, art.
86, do Provimento Coger n. 129/16.
4. Não se divisa prejuízo grave para os serviços judiciários com o afastamento
do magistrado, tendo em vista a possibilidade de substituição por outro juiz da
mesma seccional.
5. Pedido de afastamento deferido.

O  pedido  de  prorrogação  do  afastamento  está  assim  fundamentado  (naquilo  que
importa):

(...) cursou e foi aprovado em todas as disciplinas em que se matriculou no
primeiro e segundo semestres do curso de Mestrado de Investigação em Direito
Público.
Neste terceiro Semestre, há uma pré-programação de realização de estudos de
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4 trabalhos investigativos, além da escrita do trabalho final do Mestrado, ou
dissertação.
Ocorre que o nível exigido nesses trabalhos investigativos é bastante elevado,
sendo os assuntos escolhidos os mais diversos, tais como se pode constatar no
arquivo de matrícula encaminhado à Universidade e que constará em anexo a
este requerimento.
Já sabendo da quase impossibilidade de apresentação de todos os trabalhos
pelos  alunos,  a  Universidade  disponibiliza  duas  convocatórias  e  duas
possibilidades de datas de apresentação dos trabalhos de investigação e do
trabalho  final.  A  licença  requerida  e  já  deferida  pelo  TRF  levou  em
consideração a primeira convocação, ou seja, apresentação e defesa da tese
até o dia 28/02/2018. Contudo, dado o alto nível de exigência dos professores,
não me será possível  a  apresentação dos 4 trabalhos de  investigação e  do
Trabalho  final  do  Mestrado  até  o  dia  28/02/2018,  sendo  necessária  a
prorrogação  da  licença  anteriormente  concedida  até  o  prazo  final  da  2ª
convocação da Universidade para apresentação do trabalho final, que é o dia
31/07/2018, conforme calendário em anexo.
Sendo  assim,  e,  levando  em  conta  a  absoluta  tranquilidade  da  unidade
jurisdicional onde está lotado, que está com o serviço jurisdicional todo em dia
em decorrência do excelente trabalho executado pela Juíza Federal Cristiane
Pederzolli,  que  está  me  substituindo,  tendo  recebido  a  Relatoria  o  selo
Diamante do CNJ, dado o cumprimento de todas as metas daquele Conselho,
venho requerer a esse Tribunal a prorrogação de minha licença de estudos, até
o dia 31/07/2018, prazo final para a defesa da tese do Mestrado.

A Asmag, atualizando as informações prestadas por ocasião do julgamento anterior,
diz: “(...) o número de magistrados que se encontram atualmente afastados de suas funções para eventos
de longa duração (09 magistrados, contando com o requerente, não atinge o limite previsto no art. 5º da
Resolução 64/CNJ, de 16/12/2008, ou seja, vinte afastamentos simultâneos" (id 5073044).

Para a Esmaf,  “(...)  conquanto se trate  de afastamento para elaboração de tese de
mestrado, não se pode negar o pedido, sobretudo pela relevância do tema - Investigação em Direito
Público, razão por que (...) se põe de acordo com o presente pedido de afastamento. Entendo, portanto,
que a conclusão do curso de mestrado em referência, à evidência, é relevante para a atividade do Juiz
Federal" (id 5100105).

É o relatório.
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 12:22 (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 5120092 e o código CRC C7D57384.
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