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RELATÓRIO 

Newton Pereira Ramos Neto, em petição protocolada em 6.2.2004 (fl.1 ), 
deduziu o presente pedido de afastamento do exercício de suas funções pelo período 
de 2.6.2014 a 2.6.2016. 

Relata o requerente que, no ano de 2013, fora aprovado para ingresso 
no programa de Doutorado em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP), na área de concentração denominada efetividade do Direito; que 
referido curso tem a duração de 4 (quatro) anos, estando previsto o seu término para o 
final do ano de 2016; que o respectivo cronograma exige o cumprimento de duas 
disciplinas presenciais, "sendo que uma fora realizada no semestre passado, com 
afastamentos temporários da jurisdição, e a outra está prevista para o próximo 
semestre". Isso tudo sem embargo, ainda, das "atividades acadêmicas que exigem 
pesquisas, fechamentos de textos e elaboração de artigos científicos semestrais" fi. 3). 

Aduz que a iminência da fase de elaboração da tese de conclusão do 
curso impõe "séria dificuldade de conciliar esse trabalho com as atividades inerentes 
ao exercício da jurisdição" (fi. 3) ; e que o seu Gabinete "se encontra sem processos 
conclusos há mais de 60 (sessenta) dias". 

O então Diretor da Escola de Magistratura Federal da 13
• Região, Ilustre 

Desembargador Federal José Amílcar Machado, se manifestou integralmente 
favorável ao pedido de afastamento pelo período solicitado (fi. 30). 

À fi. 35, a Assessoria de Assuntos da Magistratura (ASMAG) informou 
que, atualmente, o total de afastamentos de magistrados em atividade não atinge os 
5% (cinco por cento) previstos na Resolução 64 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). 

Por determinação do Corregedor-Regional (fi. 40), Ilustre 
Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, o requerente foi instado a (I) instruir o 
processo com a íntegra do regulamento do programa de doutorado em análise, bem 
como a (11) expor, fundamentadamente, os motivos justificadores do pleiteado 
afastamento, mormente no que toca ao tempo necessário para cursar as disciplinas 
faltantes e ao desempenho das demais atividades inerentes à pertinente atividade 
acadêmica. 

Atendendo àquela determinação, o requerente trouxe as razões de fls. 
43/45, acompanhadas dos documentos de fls . 46/120. 

Então, o Corregedor-Regional em exercício, Ilustre Desembargador 
Federal Daniel Paes Ribeiro, opinou favoravelmente ao afastamento , limitado-o, 
todavia, ao período de 1 (um) ano (fls. 121/124). 

Por haver sido convidado pelo Ilustre Desembargador Federal José 
Amílcar Machado, Diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a 
participar, como palestrante, da IV Jornada de Direito Processual Civil da ESMAF, o 
requerente enviou à Presidência desta Corte mensagem de correio eletrônico na qual 
solicitou que o presente pedido fosse apreciado com efeitos somente a partir de 9 de 

junho de 2014. ~ lc 
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À fi. 131, proferi despacho determinando a redistribuição dos autos, 
tendo em vista a proximidade do início de gozo de meu período de férias. 

Às fls. 132/134, o requerente peticionou, havendo ressaltado a 
pertinência de que o afastamento em análise se estenda pelo período de 2 (dois) 
anos. 

É o relatório. 

VOTO 

Preliminarmente, revogo o despacho de f i. 131, porquanto interrompi, 
por necessidade do serviço, o gozo de minhas férias. Mantida, dessa forma , a 
minha relataria para o feito. 

Dispõe a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar 
35/1979) que (inciso I do art. 73) será concedido afastamento ao magistrado, sem 
prejuízo de seus vencimentos e vantagens, entre outras hipóteses, para freqüência 
a cursos ou a seminários de aperfeiçoamento e de estudos, a critério do Tribunal 
ou de seu órgão especial, pelo prazo máximo de dois anos (grifei). 

A Resolução 64, editada pelo Conselho Nacional de Justiça , ao 
dispor sobre o afastamento de magistrados para fins do aperfeiçoamento 
profissional a que se refere o dispositivo legal acima referido, estabeleceu , entre 
outras, as presentes diretrizes: 

Art. 5°, caput. O total de afastamentos 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. 

Art. 6°, inciso 11. No exame do pedido, o Tribunal, mediante decisão 
objetivamente fundamentada e tomada em sessão aberta, deverá levar em conta 
os seguintes requisitos: 

( ... ). 

l i - para deferimento do pedido: 

a) 

b) 

c) 

Pois, bem. 

a pertinência e a compatibilidade do curso ou da 
atividade com a prestação jurisdicional; 

a conveniência e a oportunidade para a 
Administração Pública; e 

a ausência de prejuízo para os serviços 
judiciários (grifei). 

Em sua manifestação, Corregedor-Regional em exercício, Ilustre 
Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro , em síntese, assim consignou (fls. 
122/123): 

- que não consta qualquer procedimento administrativo disciplinar contra 
o magistrado requerente, no âmbito daquela Corregedoria; e ~ I é 
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- que, na data de 25.2.2014, a 7a_ Vara da Seção Judiciária do Estado 
do Maranhão - da qual o requerente é o Titular- contava com um acervo de 11.886 
processos em tramitação, dos quais nenhum estava concluso há mais de 180 (cento e 
oitenta) dias. 

Finalmente, ao haver se manifestado pelo deferimento parcial do 
pedido de afastamento - limitando-o ao período de 1 (um) ano -, o Corregedor
Regional levou em consideração a circunstância de que o requerente precisaria de 
apenas um semestre para cursar a única disciplina pendente (com 75 horas/aula) e o 
estágio docente (com 45 horas/aula), daí havendo concluído que (fi. 123): 

(I) 

(li) 

( 111) 

"as duas atividades poderiam ser cumpridas em um 
único semestre letivo - inclusive de forma conjunta 
com outra eventual disciplina facultativa que o 
doutorando pretende cursar'' ; 

"é razoável que se conceda ainda prazo de 6 (seis) 
meses para a elaboração da tese de doutoramento, 
como já deferido em outros casos precedentes neste 
TRF" ; e 

"na eventualidade de ser necessário o deferimento de 
novo prazo complementar, em prorrogação, o 
magistrado poderá assim o requerer, expondo de 
forma fundamentada as suas justificativas". 

Contrapondo-se àquela manifestação e pugnando pela necessidade de 
que o prazo de seu afastamento seja mesmo de 2 (dois) anos, o requerente aduziu 
(fls. 132/133) que "cada disciplina cursada exige preparação anterior às aulas 
presenciais ou seminários e fichamentos de textos", razão pela qual o prazo de 1 (um) 
ano sugerido não seria suficiente. 

Assim postos os elementos de fato e de direito pertinentes, também eu 
- acompanhando os termos da manifestação da COGER - reputo que a duração do 
afastamento em análise deve mesmo de limitar a 1 (um) ano, sopesados os aspectos 
de conveniência e de oportunidade da Administração Judiciária e tendo por escopo 
evitar que, por ora, a prorrogação daquela ausência possa causar prejuízo à prestação 
jurisdicional. Nada impede, de outra parte, que, ao término do atual período de 
afastamento, o requerente postule a sua prorrogação, mediante novas e 
fundamentadas razões. 

A própria Corregedoria observou que dos atualmente 616 (seiscentos e 
dezesseis) cargos de magistrados existentes na Primeira Região, apenas 456 
(quatrocentos e cinqüenta e seis) estão providos. Existe, portanto, um déficit de 186 
(cento e oitenta e seis) cargos, sendo 6 (seis) de Juízes Titulares e 180 (cento e 
oitenta) de Juízes Substitutos. 

Tal cenário estatístico permite, facilmente, a conclusão de que muitos 
dos Juízes Substitutos ora em atividade na Primeira Região estão respondendo por 
uma carga de trabalho muito superior àquela que lhes seria efetivamente devida acaso 
todas as vagas estivessem preenchidas. E não bastasse isso, freqüentemente os 
Juízes Titu lares são convocados pelo Tribunal , o que aumenta o impacto da 
sobrecarga de trabalho daqueles que permanecem em atividade no primeiro grau, 
circunstância que, a toda evidência, afeta a qualidade e a celeridade da prestação 

jurisdicional. ~~ I / 
<ssmo"''- oe. AASS'o- oo>ws m"'"oos- mm "'"'"- '"- ewmso """'"''"' o" ' -""- \; 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2014 

Ressalto que o próprio requerente mencionou que (fi. 133) 

" ( ... ) está lotado em Vara de Juizado Especial no Estado do Maranhão, 
aonde a demanda de processos relativos a benefícios previdenciários 
de trabalhadores rurais é uma das maiores do país - quiçá a mais 
elevada. Sendo assim, a pauta de audiências é uma das mais intensas 
da 1 a. Região". 

Tal o contexto, não é difícil se conclu ir que o afastamento do 
requerente, seja pelo período que for, irá inevitavelmente causar o aumento 
substancia l da distribuição de serviço ao (à) magistrado(a) que estiver atuando 
como Substituto(a) na ?a. Vara da SJMA, atribuindo a um só Juiz a carga de 
trabalho que normalmente é dividida por dois: apreciação de liminares, despachos 
de impulso processual de toda espécie, sentenças conclusas, realização de 
audiências, etc, o que concorre para tornar ainda mais precária a realidade 
daquela unidade jurisdicional. 

Saliento que não se está aqui ignorando a relevância do curso de 
doutoramento em análise tampouco se pretende negligenciar a louvável iniciativa 
de aperfe içoamento do magistrado-requerente. O que se pretende é apenas instá
lo a compatibilizar os compromissos acadêmicos com a realidade fática e 
estatística na qual se encontra inserida a magistratura federal de toda a Primeira 
Região. 

Em face de todo o exposto, defiro em parte o pedido para autorizar o 
afastamento do requerente apenas pelo período de 9 .6 .2014 a 9.6.2015. 

É como voto. 
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