PORTARIA/ DIGES/PRESI 495 DE 31.07.2001

(*)

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso
de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO:
a) que a capacitação dos magistrados visa ao aprimoramento de seus
conhecimentos teóricos e práticos e ao aperfeiçoamento do desempenho jurisdicional;
b) que a política de capacitação dos magistrados integrantes da Primeira Região
deve caracterizar-se pela continuidade, integração e democratização das
oportunidades de participação;
c) a crescente demanda pelos serviços jurisdicionais, que tem exigido dos
magistrados esforços redobrados para atendimento à sociedade e dificultado
afastamentos eletivos;
d) que os afastamentos de magistrados para freqüência a cursos ou seminários
de aperfeiçoamento e estudos jurídicos por período igual ou superior a 30 dias foram
disciplinados pela Resolução 21 de 17 de dezembro de 1997;
e) que, de acordo com o art. 22, inciso XXV, do Regimento Interno do TRF-1ª
Região, compete ao Presidente autorizar os afastamentos dos Juízes Federais e dos
Juízes Federais Substitutos por períodos inferiores a 30 dias, RESOLVE:
Art. 1º Os critérios e procedimentos para autorização de afastamento do
trabalho, integral ou parcial, de Juízes Federais e de Juízes Federais Substitutos por
período inferior a 30 dias são os definidos neste ato.
§ 1º A autorização de que trata o caput deste artigo atinge os eventos destinados
à atualização e à ampliação do conhecimento ou aperfeiçoamento do desempenho dos
magistrados, tais como cursos, palestras, seminários, congressos, encontros,
simpósios e correlatos, inclusive estágios e visitas técnicas.
§ 2º Os eventos de capacitação de magistrados classificam-se, quanto ao ônus
para a Seccional ou Tribunal:
I – com ônus: implicam direito a passagens e diárias, além da remuneração do
cargo e demais vantagens;
II – com ônus limitado: implicam direito à remuneração do cargo e demais
vantagens;
III – sem ônus: implicam perda total da remuneração e não acarretam despesas
de natureza alguma para a Administração.
§ 3º A solicitação de afastamento, acompanhada de justificativa, programação
temática, entidade promotora e grade horária do evento, deverá ser encaminhada ao
Presidente do Tribunal com antecedência mínima de 10 dias da data prevista para o
início do evento.
§ 4º O pleito de afastamento deverá conter as seguintes informações:
I – a situação dos serviços judiciários da Vara em que o magistrado estiver em
exercício;
II – a produtividade e o desempenho do magistrado.
§ 5º A Assessoria de Assuntos da Magistratura — ASMAG deverá manter
devidamente atualizado o cadastro dos magistrados, de forma que permita a
mensuração de todos os períodos de afastamento dos magistrados individualmente e
por Seccional.
§ 6º A aprovação da solicitação para participação nos eventos definidos no § 1º
do art. 1º observará prioritariamente os seguintes critérios:
I – quanto à programação temática do evento:

a) possibilidades futuras de aplicação prática na Primeira Região dos
conhecimentos a serem adquiridos;
b) relevância para o desempenho do cargo e para a instituição;
II – quanto ao magistrado:
a) caso tenha interrompido, sem justificativa, participação em evento externo
anterior ou apresentado aproveitamento insatisfatório, somente poderá participar em
outro evento decorrido um ano de sua realização;
b) prioridade aos que não participaram de eventos de capacitação nos últimos 12
meses;
c) soma dos períodos individuais de afastamento limitada a 10% do total anual
de dias úteis do ano, descontados destes últimos os afastamentos legais e regimentais.
§ 7º É vedado o afastamento simultâneo dos magistrados que atuam em uma
mesma Vara. Nas localidades onde houver apenas um magistrado, a autorização de
afastamento só poderá ocorrer sem prejuízo da prestação jurisdicional.
§ 8º Os magistrados deverão encaminhar à Presidência do Tribunal relatório de
participação em evento de capacitação externo e cópia do respectivo certificado ou
diploma de conclusão ou participação.
§ 9º Nos eventos promovidos pelo Tribunal e nos Encontros Nacionais
promovidos pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, não se aplicam as regras, os
limites e critérios definidos nesta portaria. Do mesmo modo, são inaplicáveis aos
afastamentos de diretores e delegados, desde que destinados à participação em
reuniões deliberativas convocadas pela referida associação.
Art. 2º Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pelo Presidente do
Tribunal.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
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