
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº. 0001933-53.2015.4.01.8007 – TRF1
INTERESSADO : NELSON LOUREIRO DOS SANTOS

ASSUNTO :
Afastamento para fins de frequência a curso de aperfeiçoamento e estudos jurídicos 
na modalidade pós-graduação strictu sensu - Mestrado na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC/SP

EMENTA

ADMINISTRATIVO. JUIZ FEDERAL. AFASTAMENTO, PELO PERÍODO DE DOIS 
ANOS, PARA CURSAR MESTRADO EM DIREITO. 

1. À luz do quanto disposto no artigo 90, inciso I, do Provimento COGER 38, de 12 de junho de 
2009, o afastamento de juízes, para fins de freqüência a curso ou seminário de aperfeiçoamento 
e estudos jurídicos, pressupõe seja o magistrado vitalício e conte com um mínimo de quatro 
anos de exercício na magistratura federal da Primeira Região, fixando o inciso V do artigo 92 
que nos dois primeiros anos após ser 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 período superior a 60 (sessenta) dias.

2. Hipótese em que o requerente, em exercício na magistratura federal da Primeira Região desde 
30 de outubro de 1998, e tornou-se vitalício em 30 de outubro de 2000 junto à 6ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado do Maranhão, conforme Ato nº. 1077 de 19 de dezembro de 2007.

3. No que tange à situação dos serviços judiciários (artigo 88, II, “d” e “e”, do Provimento 
Geral 38/COGER) da 6ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, mostra o cenário 
estatístico que a referida unidade jurisdicional está em situação de relativa normalidade, 
considerando-se o número de processos em tramitação ajustada.

4. Observo, por fim, que o pedido é de afastamento total da jurisdição, uma vez autorizado 
permitirá ao requerente dedicação exclusiva aos estudos pretendidos realizar e, assim, ao menos 
em linha de princípio, o curso poderá ser concluído no período mínimo permitido pela 
instituição de ensino, de um ano e meio, não sendo apontada nenhuma excepcionalidade que 
justifique, de logo, a concessão do período de dois anos.

5. Pedido que se acolhe parcialmente, autorizando-se o afastamento pretendido pelo prazo de 
um ano e meio, a contar 3 de agosto de 2015, podendo, no entanto, tal prazo ser prorrogado até 
dois anos, caso devidamente justificada, junto à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª 
Região, a impossibilidade de conclusão do curso no período mínimo estabelecido pela IES.
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Decide a Corte Especial Administrativa, por maioria, deferir o pedido de 
afastamento, nos termos do voto do Relator. Vencida a Desembargadora Federal Ângela Catão. 
Deixou de votar o Presidente, em razão de ter participado do julgamento o Desembargador 
Federal Ney Bello.

Corte Especial Administrativa do TRF da 1ª Região – 25/06/2015.

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região

Relator

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional 

da Justiça Federal da 1ª Região, em 04/07/2015, às 09:02 (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 0856194 e o código CRC C3212690.
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