
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Trata-se de pedido de reconsideração (4328633), interposto pelo Exmo. Sr.  Juiz Federal Abel 

Cardoso Morais, da 10ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, da decisão que indeferiu a 
conversão em pecúnia das férias relativas ao exercício 2016/2, não usufruídas por necessidade 
do serviço, em virtude de atuação no TRE/GO (Agosto/2015-Agosto/2017).

2.                     Sustenta o magistrado Recorrente que esse fato se deu por “imperiosa 

necessidade da presença do requerente nas sessões de julgamento realizadas este ano, fato 

corroborado pela certidão e pelos relatórios em anexo, que demonstram os processos 

protocolizados no TRE/GO desde 01.01.2017 até a presente data, com a incidência do art. 28, 

§4º do Código Eleitoral, acima transcrito. Além do que, sendo que tais julgamentos na maioria 

das vezes não são concluídos na mesma sessão, indispensável continua a presença do 

requerente em decorrência da figura processual do juiz certo nos julgamentos coletivos.”.

3.                     Pelo Despacho PRESI (2407) os autos foram à COGER para manifestação.

4.                     A Corregedoria Regional manifestou-se (4336637) ratificando o posicionamento 
anterior (4302874), em que, resumidamente, disse: “não há como reconhecer que o acúmulo do 

período de férias de 2016, em 28/02/2017, decorreu da absoluta necessidade do serviço.”, 
sugerindo o recebimento do requerimento como Recurso Administrativo e remessa ao Conselho 
de Administração.

5.                     No Despacho PRESI Nº 2440 o E. Presidente indeferiu o pedido de 
reconsideração e manteve a decisão impugnada, quando determinou a remessa à DIGES para 
distribuição do feito a um dos membros do Conselho de Administração, vindo-me conclusos os 
autos.

6.                     Preliminarmente, despachei o processo (9811126) à Assessoria de Assuntos da 
Magistratura para informar a situação atual de férias do magistrado Recorrente, relativas aos 
períodos de 2016 a 2019.

7.                     Em resposta, a ASMAG lançou a Informação nº 9877081 assegurando que o 
magistrado Recorrente usufruiu das férias relativas ao exercício 2016/2, objeto do Recurso 
Administrativo, conforme transcrito abaixo, verbis:

“Em atenção ao Despacho 9811126, informo abaixo os períodos de férias usufruídos pelo Juiz 

Federal ABEL CARDOSO MORAIS, relativas as períodos de 2016 a 2019:

Exercício Período Data de fruição

2016
1º 16/06 a 15/07/2016

2º 17/08 a 15/09/2017

2017 1º 18/10 a 16/11/2017

2º 16/05 a 14/06/2018
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2018
1º 16/10 a 14/11/2018

2º 22/04 a 21/05/2019

2019
1º 17/09 a 16/10/2019

2º 20/11 a 19/12/2019

2020

1º
22/06 a 11/07/2020 (marcadas com reserva de 10 dias para abono 

pecuniário)

2º
30/11 a 19/12/2020 (marcadas com reserva de 10 dias para abono 

pecuniário)

Sendo o que nos cabia informar, submeto o feito à consideração superior.”

É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

V O T O

ADMINISTRATIVO. RECURSO. MAGISTRADO. 
CONVERSÃO EM PECÚNIA FÉRIAS. USUFRUTO. LEI 
ESTABELECE POSSIBILIDADE DECLARAÇÃO 
EXTINÇÃO PROCESSO, QUANDO OBJETO 
PREJUDICADO POR FATO SUPERVENIENTE. 
RECURSO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

I – Recurso administrativo de magistrado contra decisão da 

COGER que indeferiu o pedido de conversão em pecúnia das 

férias relativas ao exercício 2016/2, não usufruídas por 

necessidade do serviço, em virtude de atuação no TRE/GO.

II – A Assessoria de Assuntos da Magistratura foi instada a se 
manifestar e informou que o magistrado já gozou as férias 
objeto da demanda de conversão.

III - A Lei nº 9.784/1999 estabelece a possibilidade de 
declaração de extinção do processo, cujo objeto se torne 
prejudicado por fato superveniente.

IV – Recurso Administrativo que se julga prejudicado por 
perda de objeto.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

Cuida-se de pedido de reconsideração (4328633), recebido como Recurso Administrativo, 
interposto pelo Exmo. Sr.  Juiz Federal Abel Cardoso Morais, da 10ª Vara da Seção Judiciária 
de Goiás, da Manifestação (4302874) da Corregedoria Regional que indeferiu a conversão em 
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pecúnia das férias relativas ao exercício 2016/2, não usufruídas por necessidade do serviço, em 
virtude de sua atuação no TRE/GO (Agosto/2015-Agosto/2017).

2.                     Em face da informação da ASMAG, vê-se que o magistrado Recorrente usufruiu 
das férias relativas ao 2º período do exercício 2016, de 17/08 a 15/09/2017, motivo pelo qual 
não mais existe ensejo para se discutir o mérito do Recurso.

3.                     Por seu turno, a Lei nº 9.784/1999, art. 52, caput, estabelece ao Órgão 
competente a possibilidade de declaração de extinção do processo, cujo objeto se torne 
prejudicado por fato superveniente, conforme reproduzido abaixo, verbis:

“Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua 

finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato 

superveniente.”

4.                     Assim sendo, seguindo a afirmação supra da ASMAG, julgo o pleito do 
magistrado Recorrente prejudicado pelo fato dele ter usufruído das férias relativas ao 2º período 
do exercício 2016, de 17/08 a 15/09/2017, objeto da manifestação da COGER, com fulcro na 
Lei nº 9.784/1999, art. 52, caput.

Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda de objeto.

                        É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 
Federal, em 01/04/2020, às 12:43 (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 9960484 e o código CRC 88892526.
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