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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 8.941/2012- TRF1 
INTERESSADO: SÉRGIO SANTOS MELO 
ASSUNTO Afastamento para curso 

RELATÓRIO 

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

(Corregedor Regional) 

O Juiz Federal Sérgio Santos Melo, da Subseção Judiciária de Varginha, Estado de 
Minas Gerais, requer afastamento das atividades jurisdicionais, no período de 4 de agosto a 19 de 
novembro do ano em curso, para elaboração de dissertação final do curso de mestrado realizado 
junto á Faculdade de Direito do Sul de Minas, cidade de Pouso Alegre, na já referida unidade da 
federação. 

Encaminhados os autos à Assessoria da Magistratura, foram prestadas informações 
de fls. 47/48, manifestando-se a Escola da Magistratura Federal, às fls. 50/51 , favoravelmente ao 
deferimento do pedido. 

Restituídos os autos pela Presidência, após nossa manifestação de fls. 56/58, os 
apresento à deliberação da orte Especial Administrativa. 

É o relatório. 
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VOTO 

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

(Corregedor Regional) 

Conforme consulta no Sistema de Recursos Humanos de Magistrados - SARH, o 
requerente ingressou na magistratura federal através de aprovação no VIl Concurso Público para 
provimento de cargos de Juiz Federal Substituto da 13 Região, tendo tomado posse e entrado em 
exercício em 7 de dezembro de 1999 na Seção Judiciária de Minas Gerais, e se tornado vitalício 
em 7 de dezembro de 2001. Atualmente, exerce suas atividades judicantes junto à Vara Única da 
Subseção Judiciária de Varginha, Estado de Minas Gerais. 

Dispõe 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". Acrescenta seu parágrafo único 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 . 47/49, se encontrarem afastados para estudos ou missão 
no exterior o Juiz Federal Pedro Alberto Pereira de Mello Calmon Holliday (período: 17/3/2014 a 
16/3/2016), a Juíza Federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira (período: 1/5/2013 a 30/4/2015) , o 
Juiz Federal Leonardo Buissa Freitas (período: 24/2/2014 a 30/6/2014), o Juiz Federal José 
Magno Unhares Moraes (período: 25/5/2013 a 24/5/2015) e, por fim, o Juiz Federal Daniel Castelo 
Branco Ramos (período: 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: 

01 Luísa Ferreira Lima Bahia 
18/12/2013 a Licença à Gestante 

Almeida 15/06/2014 

Marcelo Antônio 
Preventivo (aguardando 

02 
Cesca Distrito Federal 14/06/2012 conclusão do processo 

de invalidez) 

Alexandre Vidigal de 27/08/2013 a 
Licença para o 

03 Distrito Federal Desempenho de 
Oliveira 12/06/2014 

Mandato Classista 

Por fim, acrescenta que atualmente, na Primeira Região, há 280 (duzentos e oitenta) 
Varas Federais, estando providos 301 (trezentos e um) cargos de Juiz Federal e 128 (cento e 
vinte e oito) cargos de Juiz Federal Substituto. Portanto, somados os 429 (quatrocentos e vinte e 
nove) cargos providos em primeiro grau de jurisdição aos 27 (vinte e sete) no segundo, infere-se 
que há 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) magistrados na Primeira Região, concluindo-se, por 
conseguinte, que o total de afastamentos não atinge os 5% (cinco por cento) previstos 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. 
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No que tange à situação dos serviços judiciários (artigo 88, 11 , "d" e "e", do 
Provimento Geral 38/COGER) da Vara Única da Subseção Judiciária de Varginha/MG , verifica-se 
da análise do Boletim Estatístico Gerencial- Tipo 4 (situação em 29/05/2014, fls . 54) que referida 
unidade jurisdicional conta com acervo de 3.123 (três mil cento e vinte e três) processos físicos 
em tramitação ajustada. Há 520 (quinhentos e vinte) processos conclusos, não tendo nenhum 
processo entre 60 e 180 dias e nenhum processo concluso há mais de 180 dias. 

Por outro lado, o Juizado Especial Federal Adjunto conta com um acervo de 1.391 
(mil trezentos e noventa e um) processos em tramitação ajustada, dos quais 231 (duzentos e trinta 
e um) estão conclusos, nenhum deles entre 60 e 180 dias, nem há mais de 180 dias. 

Portanto, mostra o cenário estatístico que a referida unidade jurisdicional encontra-se 
em situação de normalidade, considerando-se o número de processos em tramitação ajustada. 

De se ressaltar, ainda, que a Vara Única da Subseção Judiciária de Varginha/MG 
conta com a atuação do Juiz Federal Substituto, Dr. Luiz Antônio Ribeiro da Cruz, de modo que a 
ausência do requerente não acarretará prejuízo considerável à prestação jurisdicional (artigo 88, 
inciso 11 , letra "c", do Provimento Geral n.0 38/COGER). 

Ademais, o artigo 10, inciso 11 , da Resolução 64/CNJ, de 16 de dezembro de 2008, e 
o artigo 95, inciso I, do Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009, preveem a concessão de 
afastamento, em prazo estabelecido pelo Tribunal, ao magistrado que não se licenciou durante ª 
participação no curso - como no caso do solicitante - , para elaboração do trabalho de conclusão 
(fls. 43/44). 

Por fim, há manifestação do então Diretor da Escola de Magistratura Federal da 1 a 

Região, o eminente Desembargador Federal José Amílcar Machado, favorável ao deferimento do 
pleito, salientando Sua Excelência que "a capacitação, por meio de cursos de curta duração, como 
seminários e jornadas jurídicas; bem como a participação em cursos de média e longa duração, 
notadamente, os de Pós-Graduação Lato e Strito Senso, tem proporcionado reflexos positivos à 
formação dos magistrados da Primeira Região, em consequente melhoria na qualidade de sua 
atuação judicante" (fl.s 51). 

Verifica-se, pois, não existir nenhum impedimento para a concessão do afastamento 
postulado, objetivando o requerente, por meio de estudos aprofundados e correlatos ao exercício 
da judicatura, o aprimoramento do desempenho de suas funções de magistrado, na forma do que 
dispõe o artigo 1° da Resolução 64/CNJ . 

Em casos semelhantes ao agora sob apreciação, esta Corte Especial Administrativa 
tem autorizado o afastamento, com a concessão de prazos que variam entre sessenta e noventa 
dias ou, excepcionalmente, um pouco mais, como mostram os seguintes precedentes: Processos 
Administrativos n. 1.878/201 O (vide Portaria/Presi/Asmag 129 de 26/3/201 O); n. 10.411/2008 (vide 
Portaria/Presi 1104-81 de 24/3/2009); n. 3.255/2002 (vide Portaria/Presi 1104-351 de 29/6/2006); 
dentre outros. 

Tais circunstâncias autorizam uma avaliação positiva do aperfeiçoamento buscado 
pelo requerente , razão por que, considerando que ele preenche todos os requisitos estabelecidos 
pelo artigo 73, inciso I, da Lei Complementar 35/79, combinado com a Resolução 64/2008 do CNJ 
e com os artigos 87 e seguintes do Provimento Geral 38/COGER, além de assumir compromisso 
de cumprir todas as obrigações mencionadas no artigo 87, parágrafo 1°, inciso X, mesmo, voto 
pelo deferime~to do afastam~rto , na forma como requerida. 

E como voto. ~ 
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