
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Cuida-se de requerimento formulado pelo Juiz Federal Titular da 2ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de Rondônia, Bernardo Tinôco de Lima Horta, que solicita sua 
designação para prestar auxílio na Seção Judiciária de Minas Gerais, na cidade de Belo 
Horizonte, pelo período de aproximadamente oito meses, de 15 de março de 2020 a 4 de 
dezembro de 2020, a fim de possibilitar sua frequência em curso de pós-graduação strictu sensu
– Mestrado em Direito, na Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa 
Administração Pública e Desenvolvimento Estratégico.

O magistrado instruiu o feito com os documentos e as informações exigidas 
no artigo 85 e seguintes do Provimento Coger 129/2016.

Instada a se manifestar, a Asmag informou que não há impeditivos para o 
deferimento do pleito (Doc. 9354458), e a Esmaf anuiu ao afastamento, desde que preenchidos 
os demais requisitos exigidos para essa finalidade, nos atos normativos de regência (Doc. 
9445227).

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 30 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 
18 de novembro de 2019, com vistas ao afastamento em março de 2020 (o artigo 
26 da Resolução CJF 410/2016 prevê que o pedido de afastamento deve ser 
formulado 45 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 
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primeira e segunda instância), o que 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);

3. Foi juntada aos autos toda a documentação necessária, no limite em que 
disponibilizada aos alunos, relativamente à aceitação para o curso, que envolveu 
provas escrita e oral, em que foi avaliado o projeto de pesquisa apresentado
(Doc. 9271545); 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; 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 9271488; 9271545; 9271556; 9271564; 9271599 e 
9342013);

4. A ESMAF atestou a pertinência temática do curso e a sua relevância para o 
exercício da magistratura (Manifestação 9445227).

Os critérios constantes nos arts. 88 e 90 do Provimento Coger 129/2016 foram 
igualmente atendidos pelo interessado, pois o Juiz Federal Bernardo Tinôco de Lima Horta, de 
acordo com os dados constantes no Sistema de Recursos Humanos-SARH:

1. É vitalício e entrou em exercício na Primeira Região em 29 de janeiro de 2015 
— há mais de quatro anos;

2. Está na mesma lotação desde dezembro de 2017 — 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 punido por infração dessa 
natureza.

Quanto à análise dos serviços judiciários afetos à unidade de lotação do 
requerente, a magistrada substituta lotada na mesma unidade encaminhou dois documentos a 
esta COGER (Emails 9371813 e 9584827), destacando, em suma, a situação desfavorável em 
que se encontrava a 2ª Vara da SJRO.

Afirmou, entre outras coisas, que existe uma grande diferença entre o 

número de processos conclusos em atraso no acervo do juiz federal titular em relação ao 

acervo da juíza substituta. Que, dentre processos conclusos fora do prazo para despacho, 
decisão e sentença, verificamos um atraso de 621 processos no acervo do juiz titular e de 114 

processos no acervo da juíza substituta.

Além disso, no PJe, por exemplo é possível verificar a presença de mais de 

100 minutas em processos do juiz titular só na caixa de sentença, mas que ainda não foram 

apreciadas, sendo que algumas encontram-se minutadas desde abril. E, a 1ª Vara Federal da 
SJRO também está carente de um juiz federal titular, apresentando, atualmente, 1.419 
processos conclusos fora do prazo, o que serve como parâmetro para as consequências de se 
deferir o afastamento pelo juiz federal titular da 2ª Vara na forma requerida.

Devido a isso, a tramitação deste feito estendeu-se. No Documento 9490089, 
esta Coger devolveu os autos à origem, para que o magistrado interessado se manifestasse e 
eventualmente tomasse as medidas necessárias para sanar os possíveis problemas pelos quais 
passava a respectiva unidade jurisdicional em que lotado.

Essas medidas, de fato, surtiram significativo efeito positivo. No Documento 
9558371, o magistrado justificou a situação apresentada, e comprometeu-se a aperfeiçoar os 
dados estatísticos até então desfavoráveis à concessão do pleito em análise 9906850.

Ainda nesse Documento 9906850, o Juiz Federal Bernardo Tinôco de Lima 
Horta apresentou dados atualizados da 2ª Vara Federal da SJRO (Documentos 9906854 e 
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9906855), destacando que: conforme o cronograma sugerido no âmbito deste processo 
administrativo (9558371), foram zerados os processos conclusos por prazo superior a 180 

(cento e oitenta) dias referentes à data prevista no calendário como de início das aulas do 
Mestrado - isto é, 02/03/2020.

Além disso, foram sentenciados por este magistrado mais de 170 processos

nos primeiros dois meses do ano, em número que vem se aproximando das duzentas sentenças 
no ano. O acervo do gabinete, portanto, se encontra em dia.

Ao final, para a adequação de seu pleito ao interesse público, modificou o 
requerimento inicial — de ser lotado em auxílio na SJMG por dois anos — para pouco mais de 
oito meses, conforme já mencionado. Isso, pois o requerente vislumbrou ser possível cumprir 
apenas a carga horária mínima do curso que pretende frequentar.

O interessado comprometeu-se, por fim, a permanecer atuando de forma 
remota na unidade em que lotado. No dia 9/3/2020, aditou seu pedido para apresentar as 
seguintes propostas alternativas:

1) Auxílio na Seção Judiciária de Minas Gerais a partir da data de 15/03/2020 
até o fim do período do ano letivo (com data final prevista para 04/12/2020), 
ficando o requerente também responsável, em acúmulo, por sentenciar 

processos do acervo do juiz federal titular da 2ª Vara Federal da SJRO; ou

2) Afastamento com apenas prejuízo parcial da vara de origem, de modo que o 
requerente permaneceria em exercício na mesma unidade (2ª Vara Federal da 

SJRO), respondendo, de forma remota, pelos processos a si atribuídos no 
sistema PJe da 2ª Vara da SJRO, também com duração de 15/03/2020 a 

04/12/2020 (data prevista para o fim do ano letivo). Neste ponto, cumpre dizer 
que a unidade possui um número muito baixo de audiências, mas que poderiam 
ser conduzidas também remotamente pelo magistrado requerente, se assim 
entender esta Corte. Ademais, os atendimentos a advogados podem ser 
plenamente realizados pelos sistemas de comunicação do Tribunal - 
notadamente pelo aplicativo Microsoft Teams.

A despeito da escassez de juízes, a seção judiciária ainda comporta o 
afastamento do requerente e torna inadequada a sua proposta de por ele responder à distância, 
uma vez que ainda seria necessário designar-se juiz para responder pelo acervo do substituto — 
a titular do acervo responde apenas pelas sentenças.

Passa-se a analisar a situação da 2ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia.

A unidade é uma vara cível e de execução fiscal que tem similaridade apenas 
com 1ª Vara da mesma Seção Judiciária e com a 1ª, a 2ª e a 6ª Varas da Seção Judiciária do 
Amapá.

As duas varas de Rondônia tiveram distribuição acima da média de sua 
especialidade no ano de 2019. A 2ª Vara proferiu decisões e sentenças em número muito 
superior à média de sua especialidade — que, não se pode olvidar, leva em conta os baixos 
números da Seção Judiciária do Amapá.  

O boletim tipo 2 da unidade extraído no dia 19/2/2020 indicou a existência de 
134 (cento e trinta e quatro) processos conclusos para despacho, 206  (duzentos e seis) 
processos conclusos para decisão e 76 (setenta e seis) processos conclusos para sentença fora do 
prazo de 60 dias no acervo do juiz titular.

O boletim tipo 4 indicou 3018 processos sem movimentação há mais de 180 
dias, dos quais apenas 49 (quarenta e nove) referem-se a processos conclusos.
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Conforme já dito, diante desse quadro, o requerente formulou proposta para 

reduzir o lapso temporal de seu afastamento e juntou boletins estatísticos para demonstrar a 

inexistência de processos conclusos há mais de 180 (cento e oitenta) dias.

O boletim tipo 2 da unidade extraído no dia 10/3/2020 indicou a existência de 

75 (setenta e cinco) processos conclusos para despacho, 111 (cento e onze) processos conclusos 

para decisão e 71 (setenta e um) processos conclusos para sentença fora do prazo de 60 dias no 

acervo do juiz titular.

O boletim tipo 4 extraído no dia 10/3/2020 indicou 1143 processos sem 

movimentação há mais de 180 dias, o que demonstra que o requerente esforçou-se para colocar 

a unidade “nos trilhos”.

Os dados estatísticos atuais, somados à prolação de sentenças durante o 

afastamento, admitem a medida rogada, ainda mais considerando que o requerente pretende ser 

designado para prestar auxílio na Seção Judiciária de Minas Gerais.

Assim, por tudo o quanto descrito, as ações praticadas pelo requerente 

efetivamente alteraram a situação fática desfavorável da unidade em que lotado e, a despeito de 

não ter solucionado inteiramente o problema apontado pela magistrada substituta, remediou a 

contento a situação de outrora, dispondo-se, ainda, a permanecer laborando à distância, 

confeccionando sentenças da 2ª Vara da SJRO.

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.

A programação temática do evento compreende a frequência a curso afeto à 

área jurídica — Programa de Mestrado 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, ademais, às finalidades de aperfeiçoamento 

técnico, científico e de aprimoramento intelectual do magistrado.

A Esmaf, no Documento 9445227, afirmou que o curso de Mestrado em 

referência versa sobre matérias de relevância para os julgados da Justiça Federal e, por isso, 

concorre positivamente para o exercício da jurisdição do magistrado, ora requerente.

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

pedido de colocação em auxílio do juiz federal Bernardo Tinôco de Lima Horta, na Seção 

Judiciária de Minas Gerais, de 15 de março de 2020 a 4 de dezembro de 2020, ficando este  

— em acúmulo — responsável por sentenciar processos do acervo do juiz federal titular 

da 2ª Vara da SJRO, nos moldes em que propôs, devendo, após esse período de colocação em 

auxílio, retornar incontinenti ao labor em sua lotação de origem.

A definição da unidade destinatária do auxílio na SJMG é ato do Presidente, 

após a manifestação da Coger.

Nos termos do artigo 85, X, f, do Provimento Coger 129/2016, deverá o 

magistrado apresentar à Esmaf, trimestralmente, relatório circunstanciado e documentado com 

detalhamento de todas as atividades desenvolvidas no evento. Além disso, o gozo de férias pelo 

magistrado 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).
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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 17:41 (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 9909661 e o código CRC 098D21CE.
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