
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

 

Cuida-se de requerimento formulado pelo Juiz Federal GUSTAVO BAIÃO VILELA
(16790018), lotado na 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO, em que solicita afastamento das
atividades judicantes por 60 (sessenta) dias, de 22/02/2023 a 23/04/2023, para elaboração de dissertação
do Curso de Mestrado em Direito junto à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, nos termos
do art. 73, inciso I, da LOMAN c/c a Resolução CNJ n. 64/2008, da Resolução CJF n. 410/2016 e do
Provimento Coger 10126799. 

Informa o magistrado que é "mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito
da Universidade Federal de Minas Gerais, registro n. 2021655479, com ingresso em 2021/1 e
previsão de término em 17/05/2023. Atualmente já cumpriu os créditos obrigatórios e facultativos
necessários à obtenção do grau, pendentes apenas a elaboração e a defesa da dissertação, conforme consta
no histórico escolar e demais documentos em anexo". 

Acrescenta que "não gozou de licença durante o curso das disciplinas obrigatórias e
facultativas do mestrado em andamento" (Res. CNJ n. 64/2008, art. 10, inciso I).

Instruiu o feito com os documentos e informações exigidos na Resolução CNJ n.
64/2008, na Resolução CJF n. 410/2016, bem como no Provimento Coger 10126799.

Em atenção ao Despacho Gager 16828073, o requerente esclarece que "haverá defesa
oral da dissertação de mestrado, em conformidade com a exigência da Subseção II do Regulamento da
Pós-Graduação do curso de Direito da UFMG" (16862165).

Instada a se manifestar, a Asmag  não aponta qualquer impeditivo ao deferimento do
pleito (16884551). A Esmaf, por sua vez, opina favoravelmente ao pleito de afastamento postulado nos
autos, para que o magistrado elabore sua dissertação e conclua o curso de Mestrado em Direito,
promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), observando-se o preenchimento dos
demais requisitos exigidos para essa finalidade, nos atos normativos de regência (16907820).

Por fim, o Gager certificou nos autos que, consultado os sistemas SEI e PJeCor, nada
consta, em termos de procedimento disciplinar, em nome do requerente (16948882).

É o relatório.                                                                                  
Consoante dispõe a LC 35/1979, em seu art. 73, inciso 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.

Nos arts. 160 a 169 do Provimento 10126799 desta Corregedoria, encontra-se previsão
para autorização de afastamento de média e longa duração, fazendo o art. 167 referência à Resolução CJF
n. 410/2016, em cujos artigos estão os requisitos que devem ser atendidos para o deferimento de pedidos
de afastamento.

No âmbito da Justiça Federal, o tema está disciplinado no art. 27 da Resolução n.
410/2016 do CJF, em cujo texto há o permissivo de que poderá ser concedido afastamento de até sessenta
dias para a preparação de dissertação ou tese, com defesa oral. Confira-se:

Art. 27. Para a preparação de dissertação ou tese, com defesa oral, poderá ser concedido afastamento de
até sessenta e cento e vinte dias, respectivamente, desde que o magistrado não tenha se afastado durante a realização do
curso.
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Por sua vez, o art. 10, incisos I e II, da Resolução n. 64/2008 do CNJ, denota que poderá
ser autorizado afastamento de magistrado que não se licenciou durante a participação no curso, para
elaboração do trabalho de conclusão ou quando necessário para a apresentação ou defesa do trabalho de
conclusão. A norma estabelece:

Art. 10. Poderá ser autorizado, ainda, e pelo prazo estabelecido pelo Tribunal, o afastamento:
I - de magistrado que não se licenciou durante a participação no curso, para elaboração do trabalho de
conclusão;
II - quando necessário para a apresentação ou defesa do trabalho de conclusão

 

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

1. A apresentação do requerimento foi tempestiva, uma vez que realizada em
25/10/2022 (16790018), para afastamento das funções jurisdicionais com início a partir do dia 22/02/2023,
atendendo ao disposto no art. 12 da Res. CJF 410/2016, que prevê antecedência mínima de 15 (quinze)
dias;

2. O afastamento solicitado não excede o número máximo de magistrados afastados
para estudos: segundo informou a Asmag há atualmente na Primeira Região 2 (dois) juízes afastados ou
com autorização para afastamento, de um total de 401 magistrados (somados os cargos providos na
primeira e segunda instância), e esse número "não atinge o limite previsto no art. 5º da Resolução 64/CNJ,
de 16/12/2008, ou ainda o limite de vinte afastamentos simultâneos" (16884551);

3. Foram cumpridas as formalidades estabelecidas no sentido de que: foi trazida aos
autos toda a documentação necessária relativa ao regulamento do Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito - PPGD da UFMG (16790035); comprovante do Projeto da Linha de Pesquisa
(16790048 , 16790057 e 16790065) e do Processo Seletivo 2021 - PPGD/UFMG ( 16790074 ; histórico
escolar (16790065) e registro do aluno e previsão de término do vínculo (16790074); e ementas das
disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Direito (16790078).

4. A Esmaf atestou a pertinência temática do curso  e a sua relevância para o exercício
da magistratura (16907820).

Os critérios constantes no art. 8º da Resolução CNJ n. 64/2008 foram igualmente
atendidos pelo interessado, pois o magistrado Gustavo Baião Vilela, de acordo com os dados
apresentados pela Asmag (16884551) e extraídos do SARH (16880643), bem como pelo certificado pelo
Gager (16948882):

1. Ingressou na magistratura federal no TRF2 em 12/09/2013, adquiriu vitaliciedade em
12/09/2015 e foi removido para o TRF1 em 16/05/2016, tendo sido promovido ao cargo de juiz federal em
20/05/2021;

2. Não responde a processo disciplinar nem foi punido por infração dessa natureza
(Informação Asmag 16884551 e Certidão Gager 16948882);

3. Não usufruiu do benefício nos últimos cinco anos (Informação Asmag 16884551).

O requerente apresentou o Histórico Escolar do Programa de Pós-Graduação strictu
sensu, Mestrado em Direito, tendo sido aprovado em todas as disciplinas obrigatórias (16790065),
restando, portanto, a elaboração da dissertação – qualificação e defesa pública – para obtenção do título de
mestre, cuja previsão máxima de defesa está prevista para até 17/05/2023 (16790074).

Conforme informações apresentadas, o programa de pós-graduação, na "linha de
pesquisa 'Poder, Cidadania e Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito' tem como objetivo
estudar os fundamentos do Poder e da autoridade no âmbito estatal, internacional, social e das corporações
econômicas, com vistas à investigação dos fundamentos éticos, políticos, econômicos e sociais da
legitimidade das instituições. Em particular, busca-se estudar, dentre outros assuntos: o papel da Justiça
Distributiva e da tributação; o papel da democracia e das instituições políticas; os limites do Poder Estatal
e do direito de punir; as tendências contemporâneas no âmbito da administração pública e da governança;
o papel do mercado, das organizações internacionais e do direito internacional".
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No que tange à situação dos serviços judiciários (art. 10, inciso I, da Resolução CJF n.
410/2016) da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO, constata-se da análise do Boletim
Estatístico Gerencial – Tipo 4 (situação em 13/11/2022) que referida unidade jurisdicional conta com
acervo de 8.128 (oito mil cento e vinte e oito) processos em tramitação ajustada (16911007). É possível
verificar, após consulta ao Boletim Estatístico de Produtividade - Tipo 2 (período 01/01/2022 a
13/11/2022), que o magistrado tem sob sua jurisdição 400 processos conclusos para despacho, sendo 121
fora do prazo; 693 processos conclusos para decisão, sendo 329 fora do prazo; e 842 processos conclusos
para sentença, sendo 642 fora do prazo (16910989).

Na sua unidade de lotação, observa-se considerável acúmulo de processos, mas sua
produtividade relativamente às decisões é "Muito acima da Média" e às sentenças é
"Aproximadamente na Média" para as unidades de mesma competência, consoante Boletim de
Produtividade Comparada (17062760), emitido em 07/12/2022.

De se ressaltar que a 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO conta com a
atuação, em função de auxílio, do Juiz Federal Hilton Sávio Gonçalo Pires (Ato Presi 1041 - 16800474),
razão pela qual a ausência do requerente não acarretará prejuízo considerável à prestação jurisdicional (art.
10, inciso II, da Resolução CJF n. 410/2016).

Portanto, mostra o cenário estatístico que o acúmulo está justificado na referida unidade
jurisdicional, considerando-se o número de processos em tramitação ajustada e o quadro das demais Varas
Federais com a mesma competência de lotação do magistrado. (art. 10, inciso III, da Resolução CJF n.
410/2016). 

No que diz respeito à vinculação das atividades jurisdicionais desempenhas e a temática
discente em desenvolvimento, salientou o magistrado ser “perceptível que os temas de estudo acima
relacionados ao Direito Público, especialmente, Direito Administrativo, Direito Econômico e Direito
Internacional, possuem conexão com a Justiça Federal, ramo do Poder Judiciário que lida comumente com
demandas envolvendo as relações entre o Estado e o particular tanto no âmbito interno quanto
internacional".

Considerando os critérios de pertinência e de compatibilidade do curso ou atividade com
a prestação jurisdicional, a Esmaf, na Manifestação 16907820, 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”.

Registre-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 n.
410/2016.

A Certidão Gager 16948882 esclarece que não consta nos sistemas SEI e PJeCor registro
de procedimento disciplinar tramitando contra o magistrado.

Tudo considerado, esta Corregedoria entende presentes os requisitos da conveniência e
da oportunidade para o deferimento do pedido e afastamento feito pelo magistrado no caso em análise.

Preenchidos, assim, os requisitos pertinentes, voto pelo deferimento do pedido de
afastamento do magistrado GUSTAVO BAIÃO VILELA , por 60 (sessenta) dias, no período
compreendido de 22/02/2023 a 23/04/2023, com prejuízo da jurisdição.

Após a finalização do curso, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá o magistrado apresentar
o resumo dos estudos ou relatórios sobre os temas discutidos e o certificado de participação, conforme
determina o art. 18, parágrafo único, da Resolução CJF n. 410/2016.

É como voto.

 

Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por Néviton Guedes, Corregedor Regional da Justiça Federal
da 1ª Região, em 16/01/2023, às 21:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 17064006 e o código CRC 82D75B0D.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

INTERESSADO : Juiz Federal GUSTAVO BAIÃO VILELA

ASSUNTO : Afastamento das atividades jurisdicionais para conclusão de Curso de Mestrado em Direito -
UFMG

 

ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. AFASTAMENTO DE MÉDIA DURAÇÃO. CONCLUSÃO DE
CURSO DE MESTRADO EM DIREITO JUNTO À UFMG. ELABORAÇÃO E DEFESA ORAL DA
DISSERTAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À JURISDIÇÃO.
DEFERIMENTO DO PEDIDO.

1. O afastamento para conclusão de curso de mestrado encontra previsão normativa no art. 73, I, da
LOMAN c/c a Resolução CNJ n. 64/2008, na Resolução CJF n. 410/2016 e no Provimento Coger
10126799.

2. Observado o limite de afastamentos e a adequada instrução do feito, assim como a pertinência e a
compatibilidade do curso com a prestação jurisdicional, sua relevância para o desempenho do cargo e para
a instituição, a ausência de prejuízo para os serviços judiciários, tendo em vista a produtividade e o
desempenho do magistrado, bem como a inexistência de procedimento disciplinar ou pena dessa natureza
nos registros do requerente, estão atendidos os requisitos para o deferimento do afastamento postulado.

3.  Defere-se o pedido de afastamento de média duração do Juiz Federal GUSTAVO BAIÃO VILELA,
com prejuízo da jurisdição, por 60 (sessenta) dias, no período compreendido entre 22/02/2023 e
23/04/2023 para conclusão do curso de mestrado.

 

A C Ó R D Ã O
 

Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por
unanimidade, deferir o pedido de afastamento de média duração do magistrado, com prejuízo da
jurisdição, nos termos do pedido.

Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023.
 
 

Desembargador Federal NÉVITON GUEDES
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Néviton Guedes, Corregedor Regional da Justiça Federal
da 1ª Região, em 16/01/2023, às 21:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 17064030 e o código CRC 182522F9.
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