
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 6717068

O Gabinete da Corregedoria Regional apresenta informações sobre a situação dos
magistrados que tiveram seus nomes incluídos no relatório 6545844, que trata da marcação de sessenta
dias de férias no ano de 2018.

É obrigatória a marcação desse período, nos termos do § 3º, art. 3º,  da Resolução
CJF n. 130/2010, e compete ao Corregedor Regional a marcação, de ofício, em caso de omissão do
magistrado, conforme parte final do § 4º do mesmo artigo.

Excepcionalmente, as férias podem ser acumuladas por necessidade de serviço, até o
máximo de dois meses, conforme dispõe o art. 6º da Resolução supracitada. O § 1º do referido artigo
assim dispõe:

§ 1º Só é permitida a acumulação de férias por necessidade do serviço, devendo ser justificada pelo
presidente do tribunal ou pelo corregedor regional, conforme o magistrado estiver atuando no tribunal ou
no primeiro grau de jurisdição, presumindo-se a necessidade do serviço nas seguintes situações: (Redação
alterada pela Resolução n. 450, de 19 de junho de 2017)

I  -  exercício  de  cargo ou função de presidente,  vice-presidente,  corregedor-regional,  diretor-geral  de
Escola  de  Magistratura  Federal,  diretor  de  foro  de  seção  judiciária,  presidente  de  Turma  Recursal,
coordenadores regionais dos juizados especiais federais e corregedores de presídios federais;

II - convocação de magistrado por tribunal ou conselho para atuar em substituição ou auxílio, por prazo
indeterminado ou período mínimo de seis meses, contado a partir da data prevista para o início das férias
a serem interrompidas;

III - designação de magistrado para acumular mais de três acervos processuais, assim definidos pelo art.
2º, inciso II, da Lei n. 13.093, de 12 de janeiro de 2015, por prazo indeterminado ou período mínimo de
seis meses, contado a partir da data prevista para o início das férias a serem interrompidas.

Não se tratando de acumulação de férias por necessidade de serviço, deixo de acolher
as justificativas trazidas pelos magistrados Gustavo Baião Vilela (6685723) e Ana Lya Ferraz da Gama
Ferreira (6614433) e, assim, indefiro os respectivos pedidos.

De outro lado, entendo que a existência de elevado número de processos sob a tutela
do magistrado não justifica, por si só, o adiamento de férias para o exercício seguinte ou a supressão de
período, na medida em que esta realidade se verifica na grande maioria das varas da Justiça Federal
brasileira, sendo, certamente, a regra, não a exceção. Por essa razão, deixo de acolher as justificativas
nesse sentido, bem como o pedido específico de adiamento de férias para 2019 formulado pelo juiz
federal Társis Augusto de Santana Lima (6629071).

Quanto ao juiz federal Paulo Roberto Lyrio Pimenta, considerando a pendência de
pedido  de  conversão  de  férias  em  pecúnia,  por  necessidade  de  serviço,  defiro  o  pedido  de
protocolo 6585575.

No que tange à consulta 6563366 da magistrada Cláudia Oliveira da Costa Tourinho
Scarpa, considerando as particularidades narradas, bem como a integralização dos 60 dias de férias em
2018, após o cômputo dos 10 dias convertidos em pecúnia, nada obsta a pretensão de marcação do
período especificado no exercício seguinte, observando-se o procedimento pelo sistema de magistrados.

Assim colocada a questão, deverá o Gabinete da Corregedoria Regional instruir o
feito  com sugestão de períodos para  a  marcação de férias,  de ofício,  relativamente  aos seguintes
magistrados: Jaiza Maria Pinto Fraxe, Evandro Reimão dos Reis, Carlos D'ávila Teixeira, Ávio Mozar
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José Ferraz de Novaes, Lincoln Pinheiro Costa, Rosimayre Gonçalves de Carvalho, Francisco Renato
Codevila Pinheiro Filho, Abel Cardoso Morais, Hugo Otávio Tavares Vilela, Paulo Augusto Moreira
Lima,  José  Henrique  Guaracy  Rebêlo,  Carlos  Roberto  de  Carvalho,  Simone  dos  Santos  Lemos
Fernandes, Evaldo de Oliveira Fernandes Filho, Emília Maria Velano, José Mauro Barbosa, Mara Lina
Silva do Carmo, Társis Augusto de Santana Lima, Gustavo Baião Vilela, Wagner Mota Alves de Souza,
Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira, Antonio Carlos Almeida Campelo, José Airton de Aguiar Portela,
Caio Castagine Marinho e João Pedro Ayrimoraes Soares Júnior.

Publique-se.

CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA
Juiz Federal em Auxílio à Coger

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Miranda de Santana, Juiz Federal em
auxílio, em 31/08/2018, às 12:18 (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 6717068 e o código CRC 12504EB5.
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