
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Cuida-se de requerimento formulado pela Juíza Federal Maria Cândida 
Carvalho Monteiro de Almeida, da 1ª Relatoria da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do 
Piauí (atualmente em auxílio à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região), que 
solicita sua designação para prestar auxílio na Seção Judiciária do Distrito Federal, a partir de 
março de 2020, a fim de participar de curso de Doutorado em Direito promovido pela 
Universidade de Brasília, na cidade de Brasília-DF.

A magistrada instruiu o feito com os documentos e informações exigidos no 
artigo 85 e seguintes do Provimento Coger 129/2016.

Instadas a se manifestar, nem a Asmag nem a Esmaf informaram impeditivo 
para o deferimento do pleito (Docs. 9761973 e 9763179, respectivamente).

É o relatório.

VOTO

Consoante prevê a LC 35/1979, art. 73, I, é possível o afastamento de 
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.

No âmbito da Justiça Federal, o tema encontra-se disciplinado nas Resoluções 
64/2008 do CNJ e 410/2016 do CJF, bem como nos artigos 85 a 94 do Provimento 129/2016 
desta Corregedoria, os quais regulamentam os afastamentos iguais ou superiores a trinta dias.

Especificamente quanto ao requerimento em análise, dispõe o artigo 89, V, do 
Provimento Coger 129/2016 que, quando o afastamento for deferido para cidade onde haja 
vara federal vinculada à Primeira Região, o juiz interessado poderá ser designado para prestar 
auxílio pelo período de duração do curso ou seminário, a critério do Tribunal, segundo 
recomendação da corregedoria regional.

Em análise da instrução do feito, tem-se que o pleito atende os requisitos 
pertinentes, quando se observa que:

1. A apresentação do requerimento foi tempestiva, uma vez que realizada em 
22 de janeiro de 2020, com vistas ao afastamento a partir de 9 de março de 2020 
(o artigo 26 da Resolução CJF 410/2016 prevê que o pedido de afastamento deve 
ser formulado quarenta e cinco dias antes do início do curso, ao passo que a 
Circular Coger 4/2017 estabelece prazo de 60 dias);

2. O afastamento solicitado não excede o número máximo de magistrados 
afastados para estudos — segundo afirmou a Asmag (em sua mais recente 
informação prestada a esta Coger), há atualmente na Primeira Região 9 
magistrados afastados, de um total de 575 (somados os cargos providos na 
primeira e segunda instâncias), e não atinge o limite previsto no art. 5º da 
Resolução 64/CNJ, de 16/12/2008, ou ainda o limite de vinte afastamentos 
simultâneos (Doc. 9842997);
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3. Foram cumpridas as formalidades estabelecidas no sentido de que: foi 
trazida aos autos toda a documentação necessária, no limite em que 
disponibilizada aos alunos, relativamente à aceitação para o curso, por processo 
seletivo (Documentos 9646460, 9646462 e 9646471); a descrição da instituição 
de ensino e onde se localiza; a carga horária; a previsão de início e de término do 
curso; o programa de atividades e o calendário acadêmico disponibilizado; a 
estrutura e os horários das aulas, bem como os termos de compromisso previstos 
no art. 85, § 1º, inciso X, do Provimento Coger 129/2016 (Documentos 
9646460, 9646474, 9835274, 9835315, 9835329, 9835340, 9835354, 9835359 e 
9835369);

4. A Esmaf atestou a pertinência temática do curso e a sua relevância para o 
exercício da magistratura (Doc. 9763179).

Neste ponto cabe salientar, por oportuno, que a requerente afastou-se 
anteriormente para estudos de 31 de agosto de 2016 a 18 de junho de 2017 (perfazendo um total 
de 292 dias, conforme menciona a informação prestada pela Asmag no Documento 9761972). 
Entretanto, esse afastamento não representa impeditivo à concessão do pleito em análise, eis 
que a situação em tela não trata de efetivo afastamento das atividades jurisdicionais, mas apenas 
de alteração provisória de lotação, a fim de possibilitar à requerente frequência no curso 
almejado, em consonância com o entendimento manifestado pela Esmaf no 
Documento9763179.

Os critérios constantes nos arts. 88 e 90 do Provimento Coger 129/2016 foram 
igualmente atendidos pela interessada, pois a Juíza Federal Maria Cândida Carvalho Monteiro 
de Almeida, de acordo com os dados constantes no Sistema de Recursos Humanos-SARH:

1.   É vitalícia e entrou em exercício na Primeira Região aos 24 de março de 
2011 — há mais de quatro anos;

2.   Está na mesma lotação desde dezembro de 2015 — destaca-se que a Turma 
Recursal do Acre foi transferida para o Piauí em 2018 —, ou seja, há mais de 
dois anos, conforme exigência constante no artigo 90, V, do Provimento Coger 
129/2016;

3.   Não responde a processo disciplinar, nem foi punida por infração dessa 
natureza.

A análise do serviço judiciário afeto à atual unidade de lotação da requerente é 
inviável, uma vez que a magistrada postulante encontra-se atualmente em auxílio a esta 
Corregedoria, e já há magistrado designado para responder pelo acervo da requerente, o que 
indica que seu afastamento não ocasionará impacto adicional em sua lotação de origem, o que 
atende à exigência contida no artigo 89 do Provimento COGER 129/2016.

Dessa forma, a par de não causar prejuízo relevante à Seção Judiciária do 
Piauí, sua atuação na Seção Judiciária do Distrito Federal vai ao encontro do interesse público, 
na medida em que são notórias a altíssima demanda do DF e a carência de magistrados, muitos 
dos quais convocados para tribunais superiores e para este Tribunal.

De acordo, ainda, com os critérios de pertinência e de compatibilidade do 
curso ou atividade com a prestação jurisdicional, e de conveniência e oportunidade para a 
Administração Pública (inciso II do artigo 86 do Provimento COGER 129/2016), tem-se que:

É de interesse da Administração a ampliação do conhecimento técnico-
jurídico dos magistrados, por meio de atividades que diretamente importem o aprimoramento 
de suas atuações profissionais, no exercício da jurisdição, conforme previsto no art. 2º da 
Resolução CJF 410/2016.
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A programação temática do evento compreende a frequência a curso afeto à 
área jurídica — Programa de Doutorado em Ciências Jurídicas —, de inequívoca aplicação 
prática, visto cuidar-se de tema pertinente à prestação jurisdicional, relevante para o 
desempenho do cargo e para a instituição. Atende, portanto, às finalidades de aperfeiçoamento 
técnico, científico e de aprimoramento intelectual do magistrado.

A Esmaf, no Documento 9763179, a despeito de não ter sido conclusiva sobre 
a anuência ao pleito — por entender que o caso em análise não é de afastamento, mas tão 
somente de modificação temporária de lotação —, afirmou que a capacitação, por meio de 
cursos de Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, tem proporcionado reflexos 
positivos à formação continuada dos magistrados federais, em consequente melhoria da 
qualidade de sua atuação judicante. Assim sendo, o curso de Pós-Graduação em referência 
versa sobre matéria de relevância para os julgados da Justiça Federal e, por isso, concorre 
positivamente, para o exercício da jurisdição da magistrada, ora requerente.

Preenchidos, assim, os requisitos pertinentes, voto pelo deferimento do 

pedido de auxílio da Juíza Federal Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida na Seção 
Judiciária do Distrito Federal, a partir do final de sua convocação na Corregedoria, previsto para 
17 de abril de 2020, pelo prazo de dois anos, indicado como lapso mínimo para a conclusão do 
doutorado.

A definição da unidade destinatária do auxílio é ato do Presidente do Tribunal, 
após a manifestação da Coger.

Nos termos do artigo 85, X, f, do Provimento Coger 129/2016, deverá a 
magistrada apresentar à Esmaf, trimestralmente, relatório circunstanciado e documentado com 
detalhamento de todas as atividades desenvolvidas no evento. Além disso, o gozo de férias pela 
magistrada em afastamento para aperfeiçoamento deverá coincidir com as férias da instituição 
de ensino promotora do curso. E se o período de férias escolares for inferior a sessenta dias, o 
remanescente será usufruído posteriormente à conclusão do curso (art. 36, Resolução CJF 
410/2016).

Após a finalização do curso, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá também 
apresentar documentos que atestem as aulas a que compareceu, para que sejam apurados os dias 
de afastamento, e a conclusão do curso, conforme determinam o art. 26, VIII, b, da Resolução 
CJF 410/2016 e o art. 85, X, do referido Provimento desta Corregedoria.

É como voto.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO

Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedor 

Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 16/03/2020, às 17:40 (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 9909070 e o código CRC 293FD23A.
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