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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 6.000/2013- TRF1 

INTERESSADO MARCOS VINICIUS LIPIENSKI 

ASSUNTO . Afastamento para curso de Mestrado na Universidade Federal de Minas . 
Gerais 

RELATÓRIO 

O Exm0
• Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves- Relator: 

(Corregedor Regional) 

O MM0
. Juiz Federal Marcos Vinícius Lipienski , da 1a Vara da Subseção Judiciária de 

lpatinga/MG, com jurisdição prorrogada na Vara Única da Subseção Judiciária de Paragominas/ 
PA, requer afastamento de suas atividades jurisdicionais no ano de 2015, a partir de 07 de janeiro, 
conforme e-mail de fls. 98, que complementa pedido administrativo formulado em anterior e-mail 
de fls . 40/42, para cursar mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, com tema de sua 
pesquisa "Direitos Humanos e Estado Democrático de Direito: fundamentação, participação e 
efetividade", e título do projeto "A mudança de paradigma do processo civil brasileiro: como a 
imposição de um sistema de precedentes vinculantes reflete no trabalho do magistrado". 

Informa Sua Excelência que tem jurisdição prorrogada na Vara Única da Subseção 
Judiciária de Paragominas/PA desde sua remoção, publicada em 6 de agosto de 2014, por não ter 
outro juiz federal, substituto ou titular, manifestado interesse em se remover ou promover para a 
localidade. 

Ressalta sua aprovação em procedimento seletivo para o mestrado no ano de 2015 
na Universidade Federal de Minas Gerais, pontuando que, hoje, a Pós-Graduação em Direito da 
instituição de ensino é uma das mais conceituadas do Brasil. Afiança, por outro lado, que o tema 
escolhido para seu projeto é de interesse do Judiciário, por tratar diretamente da atuação do juiz 
de primeiro grau e das implicações de recentes mudanças legislativas no seu papel dentro do 
ordenamento jurídico brasileiro . 

Destaca que os prazos para inscrição e desistência estabelecidos pelo edital de que 
resultou sua remoção para a cidade de lpatinga/MG se encerraram no início de maio, de forma 
que quando se inscreveu para o processo seletivo de mestrado tinha uma expectativa razoável de 
que a mesma seria autorizada. Não imaginava, porém, que haveria uma prorrogação de jurisdição 
tão prolongada, ou que não haveria candidatos à promoção para a Vara de Paragominas/PA. 

Menciona que em face da prorrogação de jurisdição prolongada e sem data definida 
para seu encerramento, existe o sério receio de que sua participação no curso de mestrado reste 
frustrada, ou mesmo a designação para sua atuação em lpatinga, Vara onde se acha atualmente 
lotado, circunstância que causaria transtornos de difícil superação para o bom atendimento das 
aulas e acesso a materiais de estudo. 

Esclarece que para não causar maiores transtornos ao Tribunal e também reforçar a 
seriedade de seu pedido e a intenção de aperfeiçoamento funcional , pretende concluir o mestrado 
no menor tempo possível admitido, de 12 meses, em curso de duração máxima de 30 meses, o 
que determina a necessidade provável de se matricular em mais créditos por semestre letivo. 

Realçando que seu pedido é para ficar em auxílio na Seção Judiciária do Estado de 
~ Minas Gerais, não se tratando de pedido de afastamento remunerado de todo e qualquer trabalho, 
~~ requer Sua Excelência, sucessivamente: 
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a) fim da prorrogação de sua jurisdição na Subseção Judiciária de Paragominas/ 
PA, com prazo de trânsito de 30 dias para a Subseção Judiciária de lpatinga a partir 
de 07.01.2015; 

b) autorização para ficar em auxílio na Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais 
durante o ano de 2015, a fim de cursar mestrado na UFMG; 

c) em não havendo tal autorização, que lhe seja autorizada residência na cidade de 
Belo Horizonte, bem como responder a distância pela 1 a Vara da Subseção Judiciária 
de lpatinga, comprometendo-se a realizar inclusive audiências periódicas e a não 
causar embaraços ao exercício da função jurisdicional; 

d) não sendo autorizada sua residência na cidade de Belo Horizonte, o afastamento 
remunerado integral do exercício de função jurisdicional, para o curso de mestrado 
da UFMG no ano de 2015; e 

e) o afastamento da Subseção Judiciária de lpatinga apenas para atender às aulas 
do curso de mestrado, retornando em seguida para o trabalho (fls. 42). 

Encaminhados os autos à Assessoria da Magistratura, foram prestadas informações 
às fls. 84/88, manifestando-se a Escola da Magistratura Federal , às fls . 89/90, no sentido de que 
"o mestrado em Direitos Humanos e Estado Democrático de Direito: fundamentação, participação 
e efetividade, dentro da área de estudos "Direito e Poder Judiciário" interessam à atividade do Juiz 
Federal". 

Devidamente instruído o feito , inclusive com e-mail complementar de fls . 98, onde se 
esclarece que o ano letivo de 2015 iniciar-se-á em 2 de março e findará em 16 de dezembro, com 
matrícula presencial dos alunos calouros prevista para a primeira quinzena do mês de janeiro (fls. 
99/101 ), o submeto à Corte Especial Administrativa, para fins de deliberação da matéria versada . 

TRF 1' REGIÃOIIMP.15-02-os Y:\ASCOR\Processo Administrativo\201416.000_2013. rei-voto. afastamento. curso de mestrado. UFMG. Marcos Vinicius Lipienski.doc 



• 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 6.000/2013 - TRF1 

{011 

fls.3/7 \Jk 

VOTO 

O Exm0
• Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator: 

(Corregedor Regional) 

Como mostra o relatório , busca o MM0
. Juiz Federal Marcos Vinícius Lipienski , da 13 

Vara da Subseção Judiciária de lpatinga/MG, com jurisdição prorrogada na Vara Única da 
Subseção Judiciária de Paragominas (PA), afastamento de suas atividades jurisdicionais no ano 
de 2015, a partir de 07 de janeiro, para cursar mestrado na Universidade Federal da Minas Gerais. 

Conforme consulta no Sistema de Recursos Humanos de Magistrados - SARH, o 
requerente ingressou na magistratura federal através de aprovação no XIII Concurso Público para 
provimento de cargos de Juiz Federal Substituto da 13 Região, tomou posse e entrou em exercício 
em 24 de março de 2011 na 1 a Vara da Seção Judiciária de Roraima, se tornando vitalício em 24 
de março de 2013. Atualmente, embora com remoção deferida para a Subseção Judiciária de 
lpatinga/MG, exerce suas atividades jurisdicionais ainda na Vara Única da Subseção Judiciária de 
Paragominas/PA, em virtude de jurisdição prorrogada. 

Estabelece o artigo 5° da Resolução 64/CNJ, de 16 de dezembro de 2008, que "o 
total de afastamento para evento de longa duração não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do 
número de magistrados em atividade em primeira e segunda instâncias, limitado, contudo, a vinte 
afastamentos simultâneos". Seu parágrafo único preconiza que "considera-se em efetivo exercício 
o número total de juízes em atividade, excluídos os que se encontram em gozo de: a) licença para 
tratamento de saúde; b) licença por motivo de doença em pessoa da família; c) licença para 
repouso à gestante; d) afastamento para exercer a presidência de associação de classe; e) 
afastamento em razão da instauração de processo disciplinar." 

Informa a ASMAG , às fls. 85, se encontrarem afastados para estudos ou missão no 
exterior o Juiz Federal Pedro Alberto Pereira de Mello Calmon Holliday (17 /03/2014 a 16/03/2016), 
a Juíza Federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira (01/05/2013 a 30/04/2015), o Juiz Federal José 
Magno Unhares Moraes (25/05/2013 a 24/05/2015), o Juiz Federal Newton Pereira Ramos Neto 
(9/06/2014 a 09/06/2015), o Juiz Federal Pedro Pereira Pimenta (01/11/2014 a 31/08/2015) e, por 
fim, o Juiz Federal Daniel Castelo Branco Ramos (15/07/2013 a 15/05/2015) . 

Além disso, em face do que dispõe o artigo 5°, parágrafo único, incisos 'a' 'c' 'd' e 'e ', 
da Resolução 64 do CNJ, comunica ainda os seguintes afastamentos: 

Marcelo Antônio 
Preventivo (aguardando 

01 Distrito Federal 14/06/2012 conclusão do processo 
Cesca de invalidez) 

Ana Carolina 30/08/2014 a 
Licença para 

02 
Campos Aguiar 

Minas Gerais 07/02/2015 
tratamento da própria 

saúde 

Alexandre Ferreira 05/08/2014 a 
Licença para o 

03 
Infante Vieira 

Minas Gerais 
03/06/2016 

Desempenho de 
Mandato Classista 

Candice Lavocat 10/05/2013 a 
Licença para o 

04 Galvão Jobim 
Minas Gerais 

11/12/2014 
Desempenho de 

Mandato Classista 

Por fim, acrescenta que atualmente, na Primeira Região, há 287 (duzentos e oitenta 
e sete) Varas Federais, estando providos 299 (duzentos e noventa e nove) cargos de Juiz Federal 
e 128 (cento e vinte e oito) cargos de Juiz Federal Substituto. Somados os 427 (quatrocentos e 
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vinte e sete) cargos providos em primeiro grau de jurisdição aos 27 (vinte e sete) no segundo, diz 
que há 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) magistrados na Primeira Região, concluindo, por 
corolário, não atingir o total de 5% (cinco por cento) previsto na Resolução 64/CNJ. 

Importante salientar que, no âmbito desta Corregedoria Regional , não consta 
qualquer procedimento administrativo disciplinar contra Q magistrado requerente, em 
obediência ao que dispõe o artigo 88, inciso 11 , letra "f ', do Provimento Geral 38/COGER. 

No que tange à situação dos serviços judiciários (artigo 88, 11, "d" e "e", do 
Provimento Geral 38/COGER) da 1a Vara da Subseção Judiciária de lpatinga/MG, verifica-se da 
análise do Boletim Estatístico Gerencial -Tipo 4 (situação em 18/11/2014, fls. 93) que referida 
unidade jurisdicional conta com acervo de 3.479 (três mil quatrocentos e setenta e nove) 
processos físicos em tramitação ajustada. Há 315 (trezentos e quinze) processos conclusos, dos 
quais 74 (setenta e quatro) processos entre 60 e 180 dias e nenhum processo concluso há mais 
de 180 dias (fls. 93). 

Por outro lado, o Juizado Especial Federal Adjunto conta com um acervo de 2.156 
(dois mil cento e cinquenta e seis) processos físicos em tramitação ajustada. Há 527 (quinhentos 
e vinte e sete) processos conclusos, dos quais 145 (cento e quarenta e cinto) processos entre 60 
e 180 dias e nenhum processo concluso há mais de 180 dias (fls. 94). 

Quanto aos processos da Vara Única da Subseção Judiciária de Paragominas/PA, 
em que o magistrado tem jurisdição prorrogada, mostra a análise do Boletim Estatístico Gerencial 
-Tipo 4 (situação em 19/11/2014, fls. 95), que referida unidade jurisdicional conta com acervo de 
1.998 (mil novecentos e noventa e oito) processos físicos em tramitação ajustada. Há 1.178 (mil 
cento e setenta e oito) processos conclusos, dos quais 100 (cem) processos entre 60 e 180 dias e 
nenhum processo concluso há mais de 180 dias (fls. 95). 

Já o Juizado Especial Federal Cível e Criminal conta com um acervo de 1.071 (mil e 
setenta e um) processos físicos em tramitação ajustada. Há 436 (quatrocentos e trinta e seis) 
processos conclusos, sendo 2 (dois) processos entre 60 e 180 dias e nenhum processo concluso 
há mais de 180 dias (fls. 96). 

Portanto, mostra o cenário estatístico que as referidas unidades jurisdicionais estão 
• em situação de normalidade, considerando-se o número de processos em tramitação ajustada. 

De ser ressaltado, ainda, que a 1a Vara da Subseção Judiciária de lpatinga/MG, para 
a qual o requerente teve deferida sua remoção, conta atualmente com a lotação da MMa. Juíza 
Federal Substituta, Dr. Ana Carolina Campos Aguiar, a qual, no entanto, se encontra afastada, no 
período de 30 de agosto de 2014 a 7 de fevereiro de 2015, em licença para tratamento da própria 
saúde, sendo que Sua Excelência foi promovida para a Vara Única da Subseção Judiciária de 
Janaúba/MG . 

Por fim, há manifestação do ilustre Diretor da Escola de Magistratura Federal da 1 a 
Região, Desembargador Federal João Batista Moreira, favoravelmente ao pedido, pontuando que 
"o mestrado em Direitos Humanos e Estado Democrático de Direito: fundamentação, participação 
e efetividade, dentro da área de estudos "Direito e Poder Judiciário" interessam à atividade do Juiz 
Federal" (fls. 89) . 

O art. 1 O da Resolução 64/CNJ, de 16/12/2008, prevê licença, em prazo estabelecido 
pelo Tribunal , do magistrado que não se licenciou durante a participação no curso- como no caso 
do solicitante -, para elaboração do trabalho de conclusão. 

Penso, todavia, se façam necessárias as seguintes observações no caso em exame: 
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Segundo o disposto no artigo 90, inciso I, do Provimento COGER 38, de 12/6/2009, é 
critério atinente ao juiz, a ser avaliado na análise dos pedidos de afastamento para freqüência em 
curso ou seminário por período igual ou superior a trinta dias, a "vitaliciedade, com prazo mínimo 
de 4 (quatro) anos de exercício na magistratura federal na Primeira Região" (grifei) . Sendo certo 
que o requerente ingressou na magistratura federal desta 1 a Região em 24 de março de 2011 , só 
a partir de 24 de março de 2015 pode ter autorizado, à luz da disposição em apreço, o pretendido 
afastamento para estudo. 

Por outro lado, estabelece o inciso V do artigo 92 do referido Provimento COGER 38/ 
2009, que "nos dois primeiros anos após nomeado titular de uma vara, o juiz federal substituto 
promovido ou o juiz federal e o juiz federal substituto removidos não poderão se afastar da sede 
do juízo, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, para freqüentar curso de especialização, pós
graduação ou similar". 

Como põem a mostra os elementos constantes nos autos, o requerente foi nomeado 
por meio do Ato 430, de 15 de março de 2011 , tendo tomado posse e entrado em exercício junto à 
1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima no seguinte dia 24. Foi removido para 
exercer suas funções suas funções junto à 1 a Vara da Subseção Judiciária de I patinga/MG pelo 
Ato 563, de 17 de abril de 2012 e, conforme Ato 1.357, de 18 de outubro de 2013, foi promovido 
para a Vara Única da Subseção Judiciária de Paragominas/PA, na qual continua a exercer suas 
atividades judicantes, por prorrogação de jurisdição, embora deferida sua remoção para a 1 a Vara 
Federal da Subseção judiciária de lpatinga/MG, conforme Ato 398, de 1° de agosto passado (fls. 
92). 

Portanto, o período requerido- inicialmente 12 (doze) meses- não encontra amparo 
no dispositivo em comento, que limita o afastamento, em casos como o do magistrado (promovido 
há menos de dois anos, e com remoção deferida há pouco mais de quatro meses, embora ainda 
não efetivada em face da prorrogação de jurisdição), em no máximo 60 (sessenta) dias. Do ponto 
de vista objetivo, o requerente só pode ter autorizado, e ainda assim a contar de 24 de março do 
ano próximo futuro, afastamento da jurisdição por prazo máximo de 60 (sessenta) dias, dentro do 
período de dois anos a contar da promoção ou da última remoção ocorridas. 

Não fora isso, dispõe ainda o inciso li do artigo 91 , ao fixar os critérios atinentes aos 
serviços judiciários e o número permitido de afastamentos em relação ao de magistrados atuando 
na sede da seção ou da subseção judiciária, que "quando houver menos de 4 juízes em atividade, 
não poderá haver afastamento, salvo se demonstrada a inexistência de prejuízo, hipótese em que 
se admitirá o afastamento de 1 juiz". E o inciso VI do mesmo dispositivo, a seu turno, é categórico 
quanto a vedar "o afastamento simultâneo dos juízes que atuem na mesma vara. Nas localidades 
onde houver apenas um juiz, a autorização de afastamento só poderá ocorrer sem prejuízo da 
prestação jurisdicional". 

Sob a ótica do provimento de cargos de magistrado no âmbito da Justiça Federal da 
Primeira Região, vista pelo aspecto quantitativo, a situação é crítica, ao ponto de haver locais que 
não contam nem mesmo com a possibilidade de substituições automáticas previstas no artigo 101 
do Provimento COGER 38/2009, com os juízes em exercício na própria localidade, precisando de 
deslocamento de outros de fora para atender situações emergenciais. É o que ocorre na hipótese 
em causa, onde o requerente atua sozinho, e por isso mesmo com sua jurisdição prorrogada, na 
Subseção Judiciária de Paragominas/PA, de modo que conceder-lhe afastamento na forma como 
postulada determinará comprometimento da prestação jurisdicional. 

É certo que uma das alternativas possíveis, e pleiteadas por Sua Excelência, é o fim 
da prorrogação da jurisdição na Subseção Judiciária de Paragominas/PA, com realização de sua 
remoção para a 1 a Vara da Subseção Judiciária de lpatinga/MG, autorizada pelo Ato 1.387, de 1° 
de agosto passado, a partir de quando o afastamento não imporá maiores prejuízos à prestação 
jurisdicional. Com efeito, conquanto a 1a Vara vá deixar de contar com a atuação da Juíza Federal 
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Substituta, Ana Carolina Campos Aguiar, que se encontra afastada, de 30/8/2014 a 7/2/2015, em 
licença para tratamento da própria saúde, e foi removida para a Subseção Judiciária de Janaúba/ 
MG, na 2a Vara atua, com jurisdição prorrogada, o MM0

. Juiz Federal Ronaldo Santos de Oliveira, 
que nela terá jurisdição até a entrada em exercício da ora. Dayse Starling Lima Castro, Pará lá 
removida, mas que está com jurisdição prorrogada na Subseção Judiciária do Oiapoque/RR . 

Convém pontuar, outrossim, que o afastamento tem por finalidade a realização de 
curso de capacitação que se volta ao aperfeiçoamento na área jurídica (art. 1 o da Resolução 64/ 
CNJ), relevante para o desempenho do cargo que o requerente ocupa, com possibilidades futuras 
de aplicação prática na Primeira Região dos conhecimentos a serem adquiridos. Além disso, deve 
ser ressaltado o interesse institucional da Justiça Federal no aprimoramento técnico do corpo de 
seus magistrados (art. 6° do ato normativo em referência). 

Feitas tais considerações, não vejo óbice ao deferimento parcial do afastamento que 
se postula, objetivando o requerente, por meio de estudos aprofundados e correlatos ao exercício 
da judicatura, o aprimoramento do desempenho de suas funções de magistrado. 

Pelo exposto, considerando a singularidade do caso, e a circunstância de preencher 
o solicitante os requisitos determinados pelo artigo 73, inciso I, da Lei Complementar 35/79, c/c a 
Resolução CNJ 64/2008 e artigos 87 e seguintes do Provimento Geral 38/COGER, nos limites 
enunciados na fundamentação anterior, além de assumir o compromisso de cumprir todas as 
obrigações mencionadas no artigo 87, parágrafo 1°, inciso X, do referido Provimento, meu voto é 
no sentido do deferimento parcial do pedido, para conceder o afastamento, tão somente por 60 
(sessenta) dias, a contar do término da prorrogação da jurisdição do magistrado na Vara Única da 
Subseção Judiciária de Paragominas/PA, que está sendo examinada no Processo Administrativo 
Eletrônico 5912-78.2014.4.01 .8000, juntamente com as demais jurisdições prorrogadas no âmbito 
desta Primeira Região, para se evitar, assim, prejuízos à prestação jurisdicional. Mesmo assim, o 
afastamento não poderá ter início antes de 24 de março de 2015 (art. 90, inc. I, do Provimento 38/ 
2009 - COGER), e os 60 (sessenta dias) deferidos são dentro do período a que se refere o artigo 
92, inciso V, do ato normativo em referência. 

Oportunamente, o magistrado requerente deverá apresentar à Corregedoria Regional 
as disciplinas que cursará, com os respectivos horários. 

É como voto. ~ 
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