
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS DE MAGISTRADO. REMARCAÇÃO. DECURSO DO
TEMPO. CONVALIDAÇÃO DE ATOS JURISDICIONAIS.

I - Recurso administrativo, contra decisão da Diretora do Foro da SJRR que indeferiu o pedido de
interrupção do 1º período e remarcação do 2º período de férias de magistrado, no ano de 2016.

II - Cautelar requerida, que visava o deferimento, ad referendum do conselho de administração, 
da interrupção do 1º período de férias prejudicada , em vista  do decurso do tempo.

III – Pedido de remarcação, igualmente prejudicado pelo transcurso do tempo. Convalidação dos
atos jurisdicionais praticados no período de 16 a 20/06/2016. Recurso parcialmente provido.

 

ACÓRDÃO
Decide o Conselho de Administração do TRF - 1ª Região, por unanimidade, dar parcial

provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator.
Brasília,  07 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
Relator

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10213925 e o código CRC CF2537A1.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de
recurso administrativo formulado pelo Juiz Federal Helder Girão Barreto, contra decisão da
Diretora do Foro da SJRR que indeferiu o pedido de interrupção do 1º período de férias e
remarcação do 2º período de férias do ano de 2016.

O magistrado rogou pelo provimento do recurso pelo Conselho de Administração Pública
para deferir da interrupção de seu 1º período de férias, a partir do dia 16/6/2016, e assegurar o gozo dos
quinze dias restantes para o período de 16/8 a 14/9/2016, bem como para remarcar o 2º período entre os dias
17/10 a 15/11/2016. (ID 2365524). Caso não atendidos os pedidos anteriores, solicita a convalidação dos
atos jurisdicionais praticados  entre os dias 16 e 20/06/2016.

O Processo foi encaminhado à Coger, por meio do Despacho PRESI 1881 (ID 2365524),
que manifestou-se no sentido de que a “Diref-RR proferiu tal decisão com base na delegação de
competência prevista no art. 3º, inciso III, da Portaria Conjunta/Presi/Coger/Cenag 196/2011” . Desse
modo, a questão deve ser devolvida ao exame do Conselho de Administração, bem como o pedido de medida
cautelar (ID 2391143).

Manifestação do Diretor Geral pela ratificação do despacho da Corregedoria (ID
2391143) quanto ao impedimento da atuação de seu titular como autoridade revisora do ato impugnado (ID
2395134).

É o relatório.

V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se de
recurso administrativo, contra decisão da Diretora do Foro da SJRR que indeferiu o pedido de
interrupção do 1º período e remarcação do 2º período de férias de magistrado, no ano de 2016.

1. Do exame da cautelar
A cautelar requerida visava o deferimento, ad referendum  do Conselho de

Administração, da interrupção do 1º período de férias, a partir de 16/06/2016. Este exame encontra-se
prejudicado.

2. Do mérito
Tendo em vista a extrapolação do prazo para a remarcação das férias, o pedido está,

em parte, prejudicado, visto que, de acordo com as informações prestadas pela Diretora do Foro no
Of. Diref 72, de 16.08.2017, o magistrado já usufruiu regularmente de suas férias, restando tão somente
o exame do pedido de convalidação dos atos jurisdicionais de 16 a 20/06/2016.

Devidamente comprovados, de acordo com a certidão SJRR-SESJUD-DIREF (ID
2365524, p. 05), é de bom alvitre a convalidação solicitada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para convalidar os atos praticados
pelo Juiz Federal Helder Girão Barreto, na Seção Judiciária de Roraima, no período de 16 a
20/06/2016.
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É como voto.
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