
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

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

Cuida-se de Recurso Administrativo (9707458) interposto pelo Exmº Sr. Juiz Federal João 
Bosco Costa Soares da Silva contra o Despacho (9674886) da E. Corregedoria Regional que 
determinou a interrupção de suas férias no período de 11/02 a 28/02/2020 (9636200), em vista 
dos trabalhos de correição extraordinária na 2ª Vara da Seção Judiciária do Amapá, transcrito, 
no que interessa, a seguir:

“A Resolução 496/2006, do Conselho da Justiça Federal, é explícita no sentido de que "não serão 
concedidas férias aos juízes e servidores lotados na vara durante a atividade de correição e, se 
necessário, a suspensão daquelas férias já marcadas e a interrupção das que estiverem em 
curso" (art. 15, VII).
No mesmo sentido, a previsão do art. 43, II, "f", do Provimento Coger 129/2016 (Provimento 
Geral Consolidado) e a alínea "h" do item III da Portaria Coger 9470243 pela qual determinada a 
instauração da correição extraordinária na 2ª Vara da SJAP.
Consigno que a portaria da instauração da correição extraordinária data de 17/12/2019, enquanto 
o pedido do magistrado de alteração de suas férias data de 17/01/2020.
Ante o exposto, de ordem, determino a interrupção das férias do Juiz Federal João Bosco Soares 
marcadas para o dia 11 de fevereiro de 2020, devendo o magistrado estar presente durante os 
trabalhos da correição extraordinária a ser realizada na 2ª Vara da Seção Judiciária do Amapá.”

2. Irresignado, o magistrado Recorrente ponderou, em síntese, à então Corregedora Regional, a 
ilustrada Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, que tinha interposto recurso junto à 
Corte Administrativa do TRF da 1ª Região, o qual se encontrava pendente de apreciação; que o 
pedido de “férias” tinha por finalidade complementar tratamento de sua saúde, por previamente 
agendado e com passagens aéreas compradas, considerando que anteriormente sofrera um 
repentino infarto e a saúde era prioridade naquele momento; que entendia o procedimento dessa 
correição como por interesse político, o qual atentava contra sua pessoa.

3. Desta feita, no Despacho COGER nº 9707547, de 03/02/2020, os autos foram encaminhados 
à E. Presidência, que os remeteu, pelo Despacho PRESI 9723210, de 05/02/2020, à distribuição 
pela DIGES à um dos membros do Conselho de Administração, vindo-me conclusos em 
06/02/2020.

4. Por conveniente, despachei (9740037, em 08/02/2020) o presente à E. Presidência, ao 
considerar que o Recurso deveria ser examinado pela Colenda Corte Especial Administrativa, 
uma vez que o ato impugnado da COGER se respaldara em Relatório de Correição Geral 
Ordinária na Seção Judiciária do Amapá (7862712) - aprovado pelo Conselho de Administração 
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na sessão de 21/03/2019 (7868090) – porque acaso fosse acolhido o pleito na forma apresentada 
isso levaria a crer que se estaria alterando ou revogando decisão do próprio Conselho de 
Administração [ que homologara o ato impugnado ], o que não é possível.

5. O então Presidente, eminente Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, assim entendeu 
e determinou (9838270) a distribuição do feito a um dos integrantes da C. Corte Especial 
Administrativa, quando vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

V O T O

ADMINISTRATIVO. RECURSO. MAGISTRADO. 
INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS. CORREIÇÃO. 
CONHECIMENTO. APROVAÇÃO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO. DELIMITAÇÃO EM PORTARIA. 
MEDIDA SE IMPÕE À MAGISTRATURA. NORMATIVO 
SUBMETE CORREGEDORIA. APERFEIÇOAMENTO 
SERVIÇOS FORENSES PRIMEIRO GRAU. CNJ E CJF 
CORREIÇÃO ÓRGÃOS JURISDICIONADOS SEGUNDO 
GRAU. TRANSCURSO DO PERÍODO DE FÉRIAS 
DURANTE  TEMPO TRAMITAÇÃO RECURSO. PEDIDO 
PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.  NECESSIDADE 
CUMPRIMENTO RELATÓRIO CORREIÇÃO GERAL 
ORDINÁRIA SEÇÃO JUDICIÁRIA. 

I – Recurso Administrativo a reverter decisão proferida pela 
COGER, que determinou a interrupção de férias de 
magistrado, em vista da programação de correição 
extraordinária.
II – Conhecimento do Recurso.
III - Inicialmente, os trabalhos de correição extraordinária na 
Vara da Seção Judiciária foram concebidos no Relatório de 
Correição Geral aprovado pelo Conselho de Administração e 
delimitados em Portaria da COGER.
IV - Por óbvio esse procedimento ocasiona incômodo no 
âmbito da atividade judiciária, contudo é medida que se 
impõe a todas as unidades da magistratura, seja por 
disposição normativa à que se submete a E. Corregedoria 
Regional - que tem por escopo o aperfeiçoamento dos 
serviços forenses da Justiça Federal de primeiro grau – , seja 
por missão constitucional do CNJ e do CJF sobre os Órgãos 
jurisdicionados de segundo grau.
V - Na espécie, tendo em vista que transcorreu in albis o 
período de gozo das férias do magistrado Recorrente, no 
decorrer do tempo em que tramitava o Recurso rumo à Corte 
Especial Administrativa, tenho que houve a perda do objeto 
em relação à decisão resistida.
VI - Portanto, no tocante ao pedido de anulação do Despacho 
da E. Corregedoria Regional que determinara a interrupção de 
férias, julgo-o prejudicado por perda de objeto, contudo 
concluo pela necessidade do cumprimento do teor do 
Relatório de Correição Geral Ordinária na Seção Judiciária 
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aprovado pelo Conselho de Administração.
VII – Recurso julgado prejudicado..

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

O Recurso Administrativo (9707458) interposto pelo Exmº Sr. Juiz Federal João Bosco Costa 
Soares da Silva objetiva a anulação do Despacho (9674886) da E. Corregedoria Regional, que 
determinou a interrupção de suas férias no período de 11/02 a 28/02/2020 (9636200), em vista 
da programação de correição extraordinária.

2. Preliminarmente, conheço do Recurso, por força do princípio da ampla defesa insculpido no 
inciso LV do art. 5º da Constituição Federal e nos incisos I e II do art. 58 da Lei nº 9.784/1999.

3. Inicialmente, cabe destacar que os trabalhos de correição extraordinária na 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Amapá foram concebidos no Relatório de Correição Geral (7862712) aprovado 
pelo Conselho de Administração na sessão de 21/03/2019 (7868090) e delimitados na Portaria 
Coger nº 9470243 de 17/12/2019.

4. Depreende-se dos fatos, considerando a ponderação do magistrado Recorrente quanto à 
aludida correição, que por óbvio esse procedimento ocasiona incômodo no âmbito da atividade 
judiciária, contudo é medida que se impõe a todas as unidades da magistratura, seja por 
disposição normativa à que se submete a E. Corregedoria Regional - que tem por escopo o 
aperfeiçoamento dos serviços forenses da Justiça Federal de primeiro grau –, seja por missão 
constitucional do CNJ e do CJF sobre os Órgãos jurisdicionados de segundo grau.

5. Na espécie, tendo em vista que transcorreu in albis o período - 11/02 a 28/02/2020 - de gozo 
das férias [que tinha por finalidade complementar tratamento de saúde] do magistrado 
Recorrente no decorrer do tempo em que tramitava o Recurso rumo à Corte Especial 
Administrativa, tenho que houve a perda do objeto em relação ao Despacho (9674886) da E. 
Corregedoria Regional.

6. Portanto, quanto ao pedido do Exmº Sr. Juiz Federal João Bosco Costa Soares da Silva, da 2ª 
Vara da Seção Judiciária do Amapá, no tocante à anulação do Despacho (9674886) da E. 
Corregedoria Regional que determinara a interrupção de suas férias, julgo-o prejudicado por 
perda de objeto, com fulcro no art. 52 da Lei nº 9.784/1999, contudo concluo pela necessidade 
do cumprimento do teor do Relatório de Correição Geral Ordinária na Seção Judiciária do 
Amapá (7862712) - aprovado pelo Conselho de Administração na sessão de 21/03/2019 
(7868090), em consonância ao disposto no art. 1º do Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 
2009.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
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Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 

Federal, em 28/04/2020, às 11:17 (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 10159207 e o código CRC 71091F53.
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